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1. Presentado 





*. 

*• - r • *• 

•i 

Aquest volum d'EsTUDis ELECTORALS que presentem conté una miscel-
lánia de treballs sobre el comportament electoral deis ciutadans espa-
nyols en el període que s'inicia amb les eleccions legislatives de 1977. 

Hi trobareu, en primer lloc, una evolució geográfica del vot a Es-
panya a les eleccions legislatives de 1977, 1979 i 1982 acompanyada d'una 
análisi política d'aquest període (Josep M. Valles). 

L'abstencionisme compta amb dos estudis: un de general sobre la 
seva significació i abast amb especial menció de l'abstencionisme conjun-
türal (José Ramón Montero) i l'altre sobre els abstencionistes de dos 
bárris de Barcelona de característiques sócio-económiques forga diferen-
ciades (Josefina Elias). 

L'original procés autonómic andalús és l'objecte d'un altre estudi 
on es pot seguir la reestructuració del ventall de forces polítiques en 
aquesta Comunitat Autónoma, amb la desáparició de l'escena política de 
UCD i PSA, forces que van jugar un paper clau en la primera etapa demo
crática (Manuel Bonachela). 

Els estudis d'abast comarcal están representats eñ aquest volum per 
una análisi del comportament electoral a Osona en qué s'intenta esbrinar 
les possibles causes de la dretanització de la comarca respecte ais anys 
trenta (Montserrat Treserra). 

L'estudi del comportament electoral a la ciutat de Lleida, en atényer 
l'elector individual, ens permet una aproximació a la composició deis 
electorats deis diferents partits i a la seva evolució (Francesc Pallares). 

L'análisi del comportament electoral en un petit municipi de Girona 
és Texcusa per fer palesa la incidencia de factors estrictament locáis en 
algunes consultes electorals (Lluís Flaquer). 

En la línia de recuperació deis resultáis electorals histories, que ha 
estat sempre una especial preocupació de l'Equip de Sociología Electo
ral, trobareu en aquest volum un estudi de les eleccions a les comarques 
de Lleida des del segle passat fins a Tany 1936 (Conxita Mir). 
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D'entre una serie de conclusions totes elles forga interessants en res-
saltem unes quantes que ens semblen especialment significatives. 

— Des del punt de vista metodológic sembla de tot punt impres
cindible complementar els clássics estudis ecológics —geográfics i esta-
dístics— amb sondatges i entrevistes en profunditat, sense oblidar mai 
la necessitat de teñir presents a l'hora d'interpretar uns resultats electo-
rals els antecedents histories. En aquest sentit son enriquidores les dife-
rents perspectives aportades per sociólegs, politólegs i historiadors. 

—• El comportament electoral no pot per si sol assegurar o posar en 
perill l'estabilitat del sistema polític democrátic sino que hi juguen al-
tres variables com la relació élites-masses, el sistema de partits, els grups 
de pressió, la multidimensionalitat deis «cleavages», el grau de cultura 
política, etc. 

— No es d'estranyar que a Espanya l'abstencionisme habitual i 
constant siguí mes elevat que en altres paísos amb una sólida tradició 
democrática. Sembla una herencia lógica del régim autoritari anterior 
que els votants constants representin només un 56 % de l'electorat en-
front del 72 % de votants constants anglesos. En l'estudi micro-sociológic 
deis abstencionistes se'ns confirma que els grups minoritaris dintre de 
contextos fortament homogenis tendeixen a abstenir-se mes perqué se'ls 
fa mes palesa la seva manca d'incidéncia. També comprovem una vegada 
mes que els joves, les dones i els que teñen professions menys qualifica-
des s'abstenen normalment mes si bé cal fer matitzacions ja que les 
mestresses de casa, contráriament al que s'ha dit, participen forga men-
tre que les empleades i treballadores es mantenen en general mes apáti-
ques la qual cosa sembla invalidar la idea que la dona participa mes 
peí sol fet d'incorporar-se al món del treball. 

— Així com a altres comunitats autónomes el fet de la desaparició 
de la UCD no va suposar un trasvás important entre els dos blocs ideo-
lógics tradicionals de dreta i esquerra, a Andalusia, en enfonsar-se el 
PSA com a for$a de centre-nacionalista, l'electorat s'esbiaixa fortament 
cap a l'esquerra. 

— L'estudi micro-sociológic sobre un poblet de Girona posa de re-
Ueu el paper de les élites locáis i ens explica la lluita entre un técnic 
vingut de fora, que compta amb el suport de la majoria de la poblado, 
i les élites locáis tradicionals. Sense pretendre treure conclusions extra
polabas aquesta crónica acaba amb el triomf d'aquestes dar reres. Queda 
plantejat et tema de la viabilitat d'una influencia perdurable d'un líder 
carismátic que actúa a contracorrent deis poders fáctics. Aquest poblet 
de Girona acaba votant com la majoria deis pobles del voltant... 

— Un tema pie de suggeriments és l'intent d'explicació de la dreta-
nització de l'electorat d'Osona i mes concretament deis treballadors de la 
Conca del Ter, des de la Segona República engá. Una possible causa que 
s'apunta és la millora de les condicions materials d'existéncia que con-
dueix a una sensibilitat menys forta envers les reivindicacions sócio-
laborals (baix nombre de vagues, percentatges ínfims de sindicado) i a 
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un conformisme relativament satisfet que s'adiu molt amb el taranná 
moderat deis osonencs. Junt amb aixó també s'ha detectat una reinter-
pretació de la historia a partir del desastre de la guerra civil que ha con-
duit a una potenciado de les reivindicacions culturáis i a un bandeja-
ment de tot alió que pugui representar una lluita entre dues Catalunyes. 
Sembla haver-hi un acord en un model de societat moderadament con
servador per sobre de divisions de partits, capas d'incorporar com a ele-
ment clau una potenciació del sentiment i ideologia nacionalista per so
bre deis conflictes de classe apaivagats per una certa abundancia ja que 
Osona es un deis indrets de Catalunya menys afectáis per l'atur. 

— L'enquesta preelectoral realitzada a Lleida entre el 1981 i el 1982 
posa de relleu dos grans blocs ideológics forga estructurats: un de centre 
i de dreta, format per AP, CC-UCD i CiU, amb forta implantació entre les 
mestresses de casa, les capes mitjanes assalariades, els petits propieta-
ris i els treballadors autónoms i, sobretot, entre l'electorat femení en 
general, i un altre blocs d'esquerra, format peí PSC i el PSUC, de compo-
sició fonamentalment obrera, jove i masculina. 

La permeabilitat electoral entre aquests dos blocs és forga reduida 
actuant l'ERC com a cambra de comunicació entre ells. Aquesta reduida 
permeabilitat ens indica un posicionament ideológic bastant definit per 
part de l'electorat. Malgrat el que acabem de dir, aquesta feble comuni
cació entre els dos grans blocs és compatible amb continúes transferén-
cies de vot entre els partits dintre de cada bloc i aixó també és un indi
cador evident que la identificado entre elector i opció política concreta 
no és encara gaire consolidada. En l'estudi historie de les comarques 
lleidatanes se'ns demostra que l'estructura de la propietat de la térra és 
el factor mes influent en el comportament electoral si bé ni és l'únic ni 
actúa de la mateixa manera arreu. 

Aquest treball i el que segueix son de carácter diferent i, en certa 
manera, complementan. El primer treball pretén descriure —com el seu 
nom indica— la distribució territorial del vot espanyol entre 1977 i 1982. 
El seu objectiu és fonamentalment expositiu, tot i que s'introdueixen al-
gunes apreciacions valoratives i intents d'explicació de les modificacions 
i les continuitats registrades. 

Rosa Virós 
Equip de Sociología Electoral (UAB) 

Setembre de 1984 
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2. Distribució territorial del vot a Espanya 
entre 1977 i 1982: 

un comen tari de geografía electoral 

Josep M. Valles 
Equip de Sociología Electoral (UAB) 

Professor de Dret Polític 
Universitat Autónoma de Barcelona 



Els dos treballs sobre el comportament electoral espanyol que pre-
sentem en aquest volum d'Estudis Electorals son de carácter diferent i, 
en certa manera, complementari. El primer treball pretén descriure 
—com el seu nom indica— la distribució territorial del vot espanyol en
tre 1977 i 1982. El seu objectiu és fonamentalment expositiu, tot i que 
s'introdueixen algunes apreciacions valoratives i intents d'explicació de 
les modificacions i les continui'tats registrades. 

El segon treball observa el comportament com a factor integrat en 
el sistema polític general i, mes específicament, examina la seva possi-
ble influencia sobre I'estabilitat de l'esmentat sistema polític. Aquesta 
aproximado obliga a anar mes enllá de la descriptiva del fet electoral, 
intentant d'emmarcar-lo amb una part de l'aparell conceptual que la 
ciencia política aplica a l'análisi deis sistemes polítics: relació entre 
comportament de les élites i comportament de masses, multidimensio-
nalitat del conflicte polític, cultura política, etc. El resultat d'aquest exa
men és l'enumeració d'algunes hipótesis sobre la posició del fet electo
ral, relativitzant la seva influencia en el conjunt de la dinámica de tot 
el sistema. 



L'expressió del vot com a fenomen principal de la participació polí
tica de masses pot ser estudiada des de perspectives diverses. Una de 
les mes tradicionals i mes senzilles és la definició gráfica de la seva dis-
tribució territorial. D'aquesta definició gráfica —o cartografía— és pos-
sible formar hipótesis de recerca per a la validació o la rectificació de 
les quals és necessária 1'apeHació a d'altres técniques d'análisi.1 

Aquest treball preliminar és el que presentem en les pagines que 
segueixen, quan comparem els mapes corresponents ais resultáis refe-
rents al Congrés deis Diputáis de les tres primeres eleccions generáis 
celebrades a Espanya (1977, 1979 i 1982) sota la Monarquia democrá
tica. El treball inclou, en primer lloc, tina valoració global i sintética 
de cadascuna de les tres eleccions i, després, un comentari de la distri-
bució territorial de la participació i de la forga electoral deis principáis 
partits i coalicions d'ámbit estatal. Finalment, s'afegeix un breu comen-
tari a les distorsions de la proporcionalitat produídes peí vigent sistema 
electoral.2 

Amb aquest material volem oferir un instrument de base per al pos
terior estudi en profundidat del comportament electoral espanyol, en la 
línia de treball empresa per l'Equip de Sociologia Electoral (UAB) en 
altres publicacions d'aquesta mateixa coHecció.3 

1. Aquesta combinado de técniques d'análisi aplicada al cas espanyol va ser 
utüitzada, per exemple, a Josep M. Valles, Les eleccions del 1977 a Espanya: una 
aproximado geográfica i estadística ais resultáis, a Estudis Electorals 2, Publica
cions de la Fundado Jaume Bofíll, Barcelona 1981. 

2. Una primera versió castellana d'aquest comentari va ser publicada a Así 
hemos votado, «Cuadernos de la Vanguardia», Barcelona, 29 d'octubre de 1982. 

3. Per exemple, Atlas Electoral de Catalunya 1976-1980, Publicacions de la Fun
dado Jaume Bofíll, Barcelona 1981. 
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1. ELS RESULTATS DEL 1977 

La incertesa pre-electoral del 1977 es resolgué a la vista d'un quadre 
de resultats que —valgui la paradoxa— suscitava sorpresa per la seva 
«normalitat» mateixa. A desgrat deis averanys sobre llur «inexperiencia 
electoral», els espanyols manifestaren pautes de comportament compa
rables a les de les societats amb una trajectória electoral arrelada. 

a) Una xifra de participació relativament elevada. Gairebé el 80 per 
cent deis electors varen fer ús de llur dret. Aquesta xifra de participació 
era comparable a la d'altres palsos europeus. 

b) Un grau elevat de concentració del vot —UCD i PSOE emergiren 
com les formacions amb un major atractiu electoral, tot aplegant entre 
ambdues mes del 60 per cent de les preferéncies. 

c) L'orientació moderada del vot. L'electorat es pronuncia pels 
partits que es presentaven com a representatius de l'espai moderat, UCD 
en la seva ala dreta i el PSOE en la seva ala esquerra. 

d) La irrupció poderosa de l'esquerra. L'esquerra aconseguia uns 
resultats superiors a les expectatives deis qui confiaven en el fet que la 
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transido política restaría controlada per un partit de centre-dreta en po-
sició de clara hegemonía. 

é) La representació desigual de les reivindicacions nacionals. A Eus-
kadi i a Catalunya, els resultáis electorals beneficiaren els partits que 
havien incorporat a llurs programes rafirmació de la identitat nacional 
i del dret a l'autogovern. En altres comunitats, en canvi, tingueren una 
audiencia menor. 

/) La «regionalització» del comportament electoral. La divisió en 
districtes electorals —províncies administratives— amaga l'homogeneltat 
relativa de comportament electoral que caracteritza la majoria de les 
comunitats históriques espanyoles: taxa de participació, distribució del 
vot entre dreta i esquerra, dispersió o concentració del vot entre candi-
datures. 

2. ELS RESULTATS DEL 1979 
r 

La segona consulta electoral de 1979 fou convocada peí Govern amb 
unes intencions polítiques diferents: capitalitzar la seva actuació en el 
període constituent, avangar-se a la celebració de les eleccions munici-
páls que s'anunciaven favorables a les esquerres i millorar la posició 
parlamentaria d'UCD abans que els seus adversaris principáis —PSOE 
o CD^- guanyessin mes terreny. 

No obstant aixó, els resultáis del primer de marg de 1979 no con
firmaren aqüestes expectatives. Els aspectes mes notables foren: 

a) Un palés descens de la participació. El ritme accelerat de con
sultes entre el 1976 i el 1979 disminuí l'interés electoral, probablement 
poc estimulat per una actuació deis partits massa allunyats de la sensi-
bilitat popular. 

b) L'estabilitat en la pauta dé distribució del vot. No es va alterar 
substancialment la tendencia a concentrar el vot en dues grans forces 
altematives de Govern: UCD i PSOE. El PCE es mantingué en la seva 
tercera posició, per bé que amb un lleu progrés. I CD (AP) perdia gai-
rebé la meitat de la seva quota electoral. 

c) L'equilibri dreta-esquerra. Tampoc no es modifica substancial
ment l'equilibri entre les dues ales de l'espectre poli tic. Quant ais seus 
representants principáis, ni UCD aconseguí de millorar substancialment 
la seva posició respecte al 1977, ni el PSOE va emergir com una immi-
nent alternativa de Govern. 

d) L'aparent «explosió» nacionalista. L'estabilització deis resultats 
de CiU i del PNB no autoritza semblant afirmació. Aixó no obstant, es 
produeix un fet espectacular: la irrupció del PSA i d'Herri Batasuna. 
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3. ELS RESULTATS DEL 1982 

La desintegració provocada del partit en el Govern, lamenaga cró
nica del golpisme i la crisi económica emmarcaren la dissolució antici
pada de les Corts del 1979 i la convocatoria de noves eleccions que —se
gons alguns observadors— esdevingueren un plebiscit sobre la legitimi-
tat del Partit Socialista per a ocupar el Govern. Els resultats de la con
sulta son notablement esclaridors, segons que hom pot deduir de les 
dades següents: 

á) La recuperació de la participació electoral. Gairebé un vuitanta 
per cent deis ciutadans amb dret a vot es mobilitzaren, en acte d'afir-
mació democrática. Ádhuc Euskadi i Catalunya —tradicionalment abs-
tencionistes— se sumaren a aquesta onada de participació. 

b) El desplagament electoral cap a l'esquerra. El relatiu equilibri 
entre dreta i esquerra de les consultes anteriors es va rompre aquesta 
vegada a favor de l'esquerra i a benefici del PSOE. 

c) La reestructuració del sistema de partits. Al si de l'esquerra, el 
PSOE va recollir una part decisiva de l'antic electorat comunista. A la 
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dreta, es ratifica l'esfondrament previst del «centre» a benefici d'un 
partit clarament conservador, el qual tracta de polaritzar el joc polític. 

d) La «normalització» deis nacionalismes. Catalunya i Euskadi 
—amb el reforgament de llurs partits nacionalistes de dreta— confir
men un esquema polític diferenciat respecte a l'estatal, mentre que d'al-
tres formacions nacionalistes desapareixen o disminueixen, a Andalusia 
i Canáries. 

4. LA PARTICIPACIÓ ELECTORAL 

a) La participado electoral entre 1977 i 1979 

Entre les eleccions legislatives del 1977 i les del 1979 es registra una 
forta caiguda de la participado, que havia tingut ja un ciar antecedent 
en el referéndum constitucional del 1978, celebrat entre les dues eleccions 
parlamentáries (mapes 3 i 4). D'una participació del 79 per cent el 1977 
es passa a un 68,4 el 1979, amb un descens global de gairebé deu punts. 
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Aquest creixement deis abstencionistes es reparteix de manera sen-
siblement análoga per tots els districtes, en els quals es registra una inhi-
bició electoral creixent. Aixó fa que les pautes de participació electoral 
es mantinguin relativament estables. 

Així, hom comprova la definició persistent de zones palesament abs
tencionistes: Galicia, Astúries, Euskadi i Tenerife. En el cas de Galicia, 
s'hi produeixen les dues taxes majors d'abstenció del 1977 (Orense i 
Lugo) de tot l'Estat. 

Dues zones d'abstenció mitjana es troben localitzades a l'Andalusia 
litoral (Huelva, Cadis, Málaga, Granada, Almería) i a Catalunya. 

Finalment, es destaquen com a clarament participatives les pobla-
cions del País Valencia, Castella-Lleó, Aragó, Castella-La Manxa i Madrid. 

Tanmateix, és adient de notar que —entre 1977 i 1979— es registren 
increments forts d'abstenció en algunes de les zones que presentaren 
una participació mes alta el 1977, amb la qual cosa disminueix el des-
equilibri entre districtes mes i menys participacionistes. Així, per exemple, 
presenten augments d ' l l o de mes punts en l'abstenció, districtes com 
Valladolid, Segovia, Paléncia, Zamora, Terol, Soria, etcétera, que havien 
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ofert alts índexs d'afluéncia a les urnes en les primeres eleccions de la 
Monarquía democrática. En canvi, la disminució de la participació és 
relativament mes reduida en algunes zones de l'Espanya meridional, les 
quals havien presentat un comportament menys participatiu en la con
sulta del 1977. 

¿És possible de fixar algunes explicacions a la relativa variació deis 
comportaments coHectius? Peí que fa a Euskadi és relativament senzill 
recorrer a factors polítics. Per a Galicia, l'abstenció elevada i persistent 
sol justificar-se per rao d'elements d'estructura socio-económica, com 
s'esdevindria també en el cas de Tenerife i algunes zones de l'Espanya 
del Sud. Menys concloents son les explicacions per al cas de Catalunya 
—situada entre les comunitats amb una abstenció relativament eleva
da. Tampoc no son gens precises les interpretacions que poden explicar 
unilateralment el comportament altament participatiu de societats dis-
semblants com les deis País Valencia, d'una banda, i Castella la Vella, 
d'altra banda. La conveniencia de recorrer a análisis mes precises esde-
vé, en aquest tema, particularment necessária. 

b) La participació electoral del 1982 

Les dades del 1982, peí que fa a la participació, ens proporcionen, al 
mateix temps, elements de canvi i elements de continuftat (mapa 5). El 
canvi mes notable és la recuperació deis nivells de participació del 1977, 
tant en l'ámbit estatal com a cadascun deis districtes. Respecte al 1979, la 
mitjana estatal creix mes d ' l l punts, amb el qual fet l'abstenció es re-
dueix del 32 per cent del 1979 al 20 per cent de les eleccions del 28 d'oc-
tubre. Aquesta taxa és perfectament comparable a la d'altres societats 
europees. 

La disminució de l'abstenció es reparteix per igual en tots els dis
trictes electorals. Ens trobem, dones, davant un fenomen real en el com
portament electoral, i no enfront de la ficció d'una mitjana estadística. 
Gairebé tots els districtes conserven la participació del 1977, i ádhuc es 
nota un augment en 27 districtes. 

Si prenem com a referencia les eleccions del 1979, les diferencies de 
mobilització son a vegades espectaculars. Alguns deis increments mes 
notables en la participació es produeixen justament en circumscripcions 
caracteritzades per una abstenció major que, d'aquesta manera, minoren 
distancies respecte ais altres districtes. 

És el cas d'algunes províncies gallegues —amb augments de 14 i 13 
punts, respectivament, per a Orense i Pontevedra—, Lleó (13 punts), 
Astúries (15 punts), Tenerife (19 punts), Alaba (14 punts), Biscaia (15 
punts) o Huelva (17 punts). Pero també es troben reduccions conside
rables de l'abstenció en districtes tradicionalment participatius o pro-
pers a la mitjana: vegeu Ciudad Real (14 punts), Valladolid (16 punts) 
o Ávila (15 punts), en qué hauria servit de factor mobilitzador el fet 
d'ésser bressol del fundador de CDS. 
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Entre aqüestes modificacions, hom pot assenyalar com a significa-
tiu políticament, l'augment de participado registrat a Euskadi i —dins 
l'ámbit cátala— a Barcelona, propers ara ais nivells estatals en contra 
de llur tradició mes abstencionista. En el cas d'Euskadi, la importancia 
política d'aquest fet no pot escapar a la percepció deis observadors. 

La continuítat en les tres eleccions generáis del 1977, 1979 i 1982 
es manifesta en la distribució territorial de les diferents quotes de par-
ticipació-abstenció (gráfic 1). Amb la novetat que ja hem remarcat quant 
ais casos base i cátala, hom pot afirmar que els mapes de l'abstenció 
repeteixen les mateixes zones clares i fosques, salvant les diferencies 
de magnitud. 

Entre les árees mes abstencionistes, continúen figurant, en primer 
terme, Galicia i Lleó, juntament amb Astúries. També cal incloure ací 
Canáries i l'Andalusia litoral. A l'altre extrem de l'escala, les zones amb 
una participació mes alta continúen essent el País Valencia —malgrat 
les dificultáis provocades per la recent inundado—, l'Espanya central i, 
com a fet sobresortint, Madrid. Amb una participació igual o superior al 
85 per cent del cens figuren, per aquest ordre, Castelló, Toledo, Valla-

dolid, Madrid i Alacant, seguides de prop per la majoria de les provín-
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EVOLUCIÓ DEL VOT A ESPANYA 

(% sobre cens electoral) 

cies de la comunitat castellano-lleonesa i la castellano-manxega, que 
superen ordináriament el 80 per cent de participado. 

Aquest dinamisme major del nostre electorat pot atribuir-se, en prin-
cipi, al carácter mes clarament bipolar del confrontament electoral, que 
alguns comentaristes han comparat a un plebiscit sobre la legitimitat 
del Partit Socialista per a ocupar el poder, tot mobilitzant els absten-
cionistes —tant de dreta com d'esquerra. En tot cas, resta encara per 
comprovar si aquesta taxa de participació es consolidará en el futur, tal 
com s'esdevé en altres paisos o si, en canvi, romandrá subjecte a oscil-
lacions. 

5. EL VOT SOCIALISTA 

a) El vot PSOE de 1977 i 1979 

En les eleccions del 1977, els grups d'orientació socialista s apleguen 
fonamentalment sota dos emblemes electorals: el primer correspon al 
PSOE que es coalitza a Catalunya amb el PSC, mentre que el segon 
representa l'alianga del PSP amb la Federació de Partits Socialistes 
(FPS). Només el primer de tots ells és present a totes les circumscrip-
cions: aquesta és la rao per la qual la representació cartográfica que 
oferim recull únicament els resultáis del PSOE-PSC. 
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El vot PSOE del 1977 significa el 28,1 per cent del total estatal de 
sufragis emesos. El 1979, la quota s'eleva Ueugerament i assoleix el 
30 per cent, sense acumular el 4,4 per cent que el PSP-FPS havia reunit 
en les primeres eleccions democrátiques de la Monarquía (mapa 6). 

La distribució del vot socialista es defineix de manera forga precisa. 
Els seus resultáis millors s'aconsegueixen sempre a l'Espanya meridio
nal i mediterránia, ensems que a Madrid, Astúries i Valladolid al nord 
de la divisoria convencional de la valí del Tajo. Val a dir que La Manxa, 
Andalusia i el País Valencia es mostren particularment favorables a l'o-
ferta socialista. 
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En canvi, Galicia i Canáries —on també es troben les taxes mes 
elevades d'abstencionisme— son mes hostils a la penetració del vot 
PSOE. En magnituds intermedies se sitúen les circumscripcions de Cas-
tella-Lleó, Aragó, Euskadi, i Balears. Catalunya —a causa del pes de la 
provincia de Barcelona— ofereix ais socialistes uns resultáis molt posi-
tius, sense cap precedent historie. 

PSOE 1979 

Les eleccions del 1979 signifiquen per ais socialistes un aveng prác-
ticament general a tots els districtes, amb uns increments de relativa 
consideració a gairebé 20 districtes: a cinc districtes s'eleva ais deu 
punts, mentre que a la resta supera o voreja els cinc punts (mapa 7). 

Tanmateix, aquest aveng gairebé general té una excepció important 
en dos ámbits que —per raons diverses— son particularment significa-
tius per ais socialistes. D'una banda, Euskadi i, d'altra banda, Tarea an-
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dalusa (Sevilla, Córdova, Málaga, Cadis), on millor acolliment havia tin-
gut, el 1977, un PSOE amb un caracteritzat lideratge andalús. La com
petencia del PSA és el factor determinant d'aquest descens localitzat. 
Les pérdues d'Euskadi i Andalusia minven —en el cómput global— l'a-
bast deis progressos que el vot socialista havia experimentat a prácti-
cament tot el territori estatal. 

Podríem concloure que, entre el 1977 i el 1979, el vot PSOE progressa 
on havia estat menys intens el 1977, mentre que es manté estable o re-
trocedeix sensiblement en alguns deis seus baluards, el qual fet produeix 
un procés relatiu d'homogeneització en la seva distribució territorial. 

b) El vot PSOE de 1982 

Cal considerar el creixement espectacular del vot socialista que re
gistren les eleccions del 1982 —que passa del 30 per cent deis sufragis 
el 1979 al 47 per cent en els comicis del 28 d'octubre— com un pas mes 
en l'aveng progressiu que el PSOE experimenta des de les primeres con
sultes de la democracia, si passem per alt «l'ensopegada» que experi
menta a Andalusia el 1979 (mapa 8). 

L'increment deis seus vots es reparteix d'un cap a l'altre de la geo
grafía política espanyola. En mes de 30 districtes supera el 40 per cent 
deis vots emesos, i a 16 compta amb la majoría absoluta o la supera 
amb escreix, amb el récord de Huelva (62 per cent). Se sitúa a primera 
posició en 43 del 52 districtes de l'Estat, bo i millorant de bon tros els 
resultáis d'UCD de 1979. 

El creixement per districtes és d u n a magnitud considerable, donat 
que en una desena els augments superen o rondegen el 20 per cent res
pecte a les eleccions anteriors. Les seves taxes d'increment mes impor-
tants es produeixen a Andalusia —on recupera mes de les pérdues del 
1979 a mans del PSA—, Canáries i Madrid. 

Tot i que en una proporció numérica mes minsa, és políticament 
notable l'aveng socialista a l'Espanya castellano-lleonesa, la qual sem-
blava resistir-se a la implantació del vot progressista: Salamanca, Valla-
dolid, Lleó i Paléncia li son particularment favorables. El mateix feno-
men té lloc a Aragó, on Osea i Terol superen ara el 40 per cent de vot 
socialista. 

D'un valor semblant son els augments que experimenta al País Va
lencia o bé a Astúries —comunitats tradicionalment favorables al vot 
socialista—, que d'aquesta manera román notablement reforgat. 

Euskadi i Catalunya mereixen un tractament a part. En la primera, 
el vot socialista es recupera del retrocés del 1979: a Alaba i Biscaia 
sobrepassa ádhuc les cotes del 1977. A Catalunya, el PSC obté els millors 
resultats de totes les eleccions legislatives sota la Monarquía democrá
tica: és molt elevat l'increment socialista al districte de Barcelona (15 
punts), amb l'efecte consegüent damunt la taxa mitjana catalana. 

D'aquesta descripció per districtes resulta un mapa general on des-
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taca la presencia dominant del PSOE a tot el país, d'acord amb una 
distribució territorial que recupera els perfils marcats per les primeres 
eleccions del 1977: Andalusia, País Valencia, Astúries i Madrid com a 
centres de forga socialista, que s'amplien a Extremadura i Castella-La 
Manxa i Aragó, factor determinat del capgirell en la distribució parla
mentaria d'escons a favor del PSOE. 

Galicia, Euskadi, Canáries i algunes províncies castellanes esdevin-
drien les zones menys obertes al vot socialista, encara que hi rebi ara 
entre un terg i un quart de l'electorat. 

L'augment de la participació, Tesfondrament comunista i andalu-
sista i la conquesta d una porció de l'antic electorat centrista contri-
bueixen a aquest creixement espectacular del vot favorable al PSOE. 
L'explicació d'aquest despla^ament i el pronóstic sobre la seva eventual 
consolidació hauran de fonamentar-se en factors extraelectorals de la 
socio-política. 
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6. EL VOT D'ALIANZA POPULAR 

a) AP 

Els mapes presenten gráficament la implantació del vot confiat a 
Alianza Popular, formació que ha concorregut a les tres eleccions amb la 
característica comuna d'ésser dirigida per Manuel Fraga i de situar-se 
a la dreta de 1 espectre polític. 

t«n ? S u b l C S r e s u , I t a t s d e l 1 9 7 7 (8 Per cent deis sufragis a nivell esta
tal; davalía en quelcom mes de dos punts en les eleccions del 1979 (5 8 
per cent deis votants), i se sitúa en una cota electoral d'importáncia 
marginal (mapa 9). 

En la parvitat deis seus resultats, la distribució territorial del vot es 
presentava el 1977 i el 1979 com a notablement desigual. A despit d'aixó 
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és possible de reconéixer unes zones de major presencia a l'Espanya del 
nord-oest (Galicia, Astúries, Lleó i Zamora) i les dues Castelles, a la 
qual cosa no son alienes les connexions personáis d'alguns caps de llista 
d'AP. Els seus resultáis mes migrats es produeixen a Catalunya, Euskadi, 
País Valencia i Andalusia, mentre que les Comunitats restants se situa-
rien en valors intermedis. 

El 1979, la davallada generalitzada només tenia excepció a Orense, 
Soria i Navarra, on augmentava la seva presencia. Pero el comportament 
general era de disminució, amb un accent particular ais territoris on 
l'electorat li havia estat relativament mes favorable el 1977. Així, registra 
davallades notables —per damunt deis cinc punts— a Burgos, Toledo, 
Zamora, Guadalajara, Ciudad Real, Terol, etc. (mapa 10). 
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Aqüestes pérdues es poden imputar a un doble moviment de fuga de 
vots en direccions oposades. D'una banda, cap a UCD que recull com 
a «vot útil» de la dreta una part relativament important deis votants 
d'AP en districtes d'orientació hegemónica conservadora. D'altra banda, 
cap a formacions d'extrema dreta —com la Unión Nacional de Blas 
Pinar— que recuperen el nucli mes resistent del franquisme polític. 
Vegeu, a aquest propósit, els resultáis del grup «piñarista» a Burgos, 
Ciudad Real, Guadalajara, Paléncia, Toledo, etcétera. 

Les pérdues generalitzades d'AP, el 1979, donen lloc al fet que no 
aconsegueixi, en 23 districtes, ni tan sois el cinc per cent deis vots emesos, 
mentre que, el 1977, eren només quatre els districtes que no li donaven 
la representació esmentada. A l'altre extrem de la seva escala, els 17 dis
trictes que el 1977 li atorgaven mes del 10 per cent deis sufragis, han 
esdevingut només 10 el 1979, tots situats al nord del Tajo i lluny de la 
fagana mediterránia. 

b) El vot AP-PDP de 1982 

El ressorgiment electoral d'Alianza Popular, la qual —en coalició 
amb el PDP— encarna la nova actitud política de la dreta espanyola, és 
espectacular. La seva mitjana estatal passa del 5,8 per cent del 1979 a 
quelcom mes del 25 per cent del total de sufragis del 1982. 

A l'escala provincial, aquest augment es reparteix de forma relati
vament diversa. Tres districtes li atorguen mes del 40 per cent deis su
fragis (Lugo, Rioja, Burgos) i d'altres vint li confereixen mes del 30 per 
cent deis vots. Només en 8 districtes assoleix el 20 per cent, pero —llevat 
de Guipúscoa— sempre sobrepassa el 10 per cent. En canvi, el 1979 
únicament ultrapassava el 10 per cent en deu districtes (mapa 11). 

AP ocupa, dones, la primera posició electoral a 7 circumscripcions 
i la segona posició a totes les restants, amb les excepcions de Catalunya i 
Euskadi, on els partits nacionalistes trenquen l'esquema bipolar que pre
domina a la major part de l'Estat. 

Des del punt de mira de la implantació territorial, la presencia d'AP 
és molt mes consistent a les comunitats i ais districtes mes favorables 
des del 1977 al vot conservador. Així, tots els districtes que li confereixen 
mes del 30 per cent deis vots, es troben situats al nord de la conca del 
Tajo, mentre que, en la fagana litoral mediterránia, només Murcia i les 
Ules li ofereixen resultáis d'aquest ordre. 

Destaca per la seva importancia la posició d'AP-PDP a Galicia i en el 
nucli castellá de quatre districtes contigus —Rioja (41 per cent), Bur
gos (42 per cent), Cantabria (38 per cent), Segóvia (37 per cent). Les 
seves posicions relativament mes débils se sitúen, en contrast, a Cata
lunya, on els quatre districtes ofereixen un suport que compren del 
13 per cent de Girona fins al 18 per cent de Tarragona. A Euskadi —on 
es presentava en coalició amb UCD— no ultrapassa tampoc mai el 20 
per cent deis vots. Al sud, Extremadura i Andalusia li ofereixen resultats 
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que van del mínim de Cadis —19 per cent— al 23 per cent d'Almeria. 
En una situació intermedia o de transició, se situarien el País Va

lencia i Castella-La Manxa, amb valors que osciHen —cap amunt o cap 
avall— al voltant del 30 per cent. És adient de recalcar, com una circuns
tancia políticament molt important, el fet que el districte de Madrid 
atorga el 32 per cent a AP, a causa de la seva especial significació po
lítica. 

Les posicions que acabem de descriure s'aconsegueixen mercés a 
avenaos considerables en prácticament tots els districtes. Experimenta 
augments de 30 punts o de mes a Burgos, Cantabria i Segóvia. Creix en-
torn del 25 per cent a Lugo, Paléncia, Rio ja, Soria, Guadalajara, Madrid, 
Toledo, Avila, Conca, Alacant, Balears, Tenerife, Albacete i Murcia. Ben 
al contrari, els seus progressos mes minsos es produeixen, d'una banda, 
on comptava ja amb posicions millors —Galicia— o bé la seva presencia 
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era prácticament insignificant —Euskadi, Catalunya, algunes zones d'An-
dalusia. 

Tanmateix, cal relacionar aquests augments amb les pérdues d'UCD. 
En termes generáis i a primer cop d'ull, les sagnies mes importants de 
vot ucedista coincideixen amb els avenaos mes importants d'AP-PDP, lo-
calitzats justament en les árees de major concentració del vot conserva
dor, i tant el 1979 com el 1977. 

No obstant aixó, és un fet notable que no totes les pérdues de l'antic 
partit hegemónic UCD beneficien AP, puix la disminució ucedista és 
sempre, en termes de percentatge, superior al progrés aliancista. D'on la 
deducció —confirmada semblantment en análisis d'aproximació dife-
rent— que la dissolució electoral del centre ha beneficiat també els so-
cialistes a la major part d'Espanya. L'esquema bipolar, del qual AP 
representa un deis extrems, és el resultat temporal d'aquella dissolució. 

7. EL VOT UCD 

a) El vot UCD de 1977 i 1979 

El vot UCD significa un percentatge prácticament idéntic deis su-
fragis emesos el 1977 i el 1979: 34 per cent i 35 per cent, respectiva-
ment. L'estabilitat esmentada encobreix, com és lógic, una disminució 
respecte al total d'electors, a causa de la davallada de la participació 
electoral registrada entre les dues primeres eleccions legislatives. Amb 
un tal resultat general, UCD sembla que ha compensat, d'una banda, la 
capitalització del pilotatge de la transido i, d'altra banda, l'erosió que 
acompanya qualsevol partit de govern. 

Respecte a la seva implantació territorial del 1977 (mapa 12), la pre
sencia d'UCD és altament homogénia, amb les excepcions d'Euskadi i 
Catalunya, on la presencia de formacions nacionalistes amb una orien-
tació centre-dretana (PNB i la coalició dirigida per Convergencia) afebleix 
la forga d'UCD com a partit principal del centre-dreta. 

La for$a electoral d'UCD és particularment sobresortint a Galicia, 
Castella-La Manxa, Castella-Lleó, Canáries i Balears. Entre les seves cotes 
máximes, destaca la d'Ávila —districte nadiu d'Adolfo Suárez—, amb el 
67,5 per cent deis sufragis. Pero cal fer ressaltar que mes de deu distric-
tes, on ultrapassa el cinquanta per cent deis vots emesos, atorguen a 
UCD una clara posició hegemónica. Així mateix, en 37 províncies o dis-
trictes, UCD ocupa el primer lloc del ranking electoral, amb tot el que 
aquest fet comporta d'avantatge en la distribució d'escons regulada per 
la fórmula d'Hondt. 

Les seves cotes relativament mes baixes coincideixen amb l'Espanya 
periférica i meridional —Catalunya, Euskadi, Astúries, País Valencia, 
Andalusia (amb l'excepció de Huelva i Almería). Aquesta feblesa és només 
relativa, puix que —llevat de Barcelona, Biscaia i Girona— el seu elec-
torat representa en aquells districtes gairebé la quarta part del total 
electoral respectiu. 
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Mes significativa és la comprovació que cap de les deu províncies 
mes poblades de l'Estat, tret de La Corunya, no atorga a UCD la prima
cía electoral. La gran base territorial de la UCD se sitúa, dones, a l'Es-
panya del nord-oest i del centre. 

Aquest esquema de distribució román relativament estable el 1979 
(mapa 13), amb algunes variacions dignes de menció. UCD reforja el seu 
electorat a Navarra, Aragó, Rio ja, País Valencia i Catalunya. Els seus 
increments electorals s'obtenen en perjudici d'AP, del vot democristiá 
del 1977 o de les candidatures independents que es presentaren aleshores 
en algunes circumscripcions. A Galicia, Lleó i gairebé a totes les provín
cies castellanes, el seu vot davalía. En canvi, conserva o disminueix la 
seva taxa de vot a Castella-La Manxa, Extremadura, Murcia i Andalusia 
i, per consegüent, es debilita de manera relativa la seva implantació a 
l'Espanya meridional. 

3. 
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Aqüestes variacions no alteren pas substancialment el mapa general 
del 1979. 

reuneix 
mes del 50 per cent deis vots, mentre que només cedeix dos primers 
llocs del 1977, bo i retenint encara la primacía en 35 províncies. 

Així, dones, el 1979, la situació d'UCD apareixia, des del punt de vista 
electoral, considerablement assentada i, ádhuc, incrementada després de 
la segona consulta general de la democracia. 

b) El vot UCD de 1982 

Per aixó, el daltabaix electoral ucedista del 1982 és difícilment expli
cable si parem compte únicament a canvis en l'opinió. La desfeta deis 

34 



resultáis del 28 d'octubre respon a la constatado d'una desfeta anterior: 
la denominada operació «de acoso y derribo» d'UCD, iniciada dos anys 
abans de la contesa electoral. 

El reflex electoral de l'éxit d'aquesta operació és el mapa que presen-
tem. La mitjana estatal davalía del 35 per cent del 1979 al 7 per cent 
del 1982. Si el 1979 superava el 50 per cent deis vots en 16 districtes, ara 
solament supera el 10 per cent en una vintena de districtes. Només a 
Orense ultrapassa el 20 per cent deis sufragis (mapa 14). 

UCD 1982 

A l'altre extrem de l'escala, nou districtes li concedeixen menys del 
5 per cent de llur favor electoral. Particularment cridaner és el resultat 
obtingut a les dues circumscripcions mes grans de l'Estat: Barcelona i 
Madrid. A Barcelona, li correspon 1'1,5 per cent; a la segpna, el 3,3 per 
cent. El valor simbólic de l'ensulsiada del partit del Govern en la capi-
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tal política i administrativa de l'Estat palesa unes dimensions resso-
nants. 

La caiguda brutal deis seus electorats s'expressa també en les xifres 
següents: a gairebé trenta districtes perd el 30 per cent o mes del seu 
electorat. La pérdua és superior al 40 per cent en d'altres set (Rioja, Se-
góvia, Paléncia, Ávila, Balears, Terol, Burgos), tots plegats districtes 
d'orientació conservadora en les eleccions anteriors. 

Mentre que el 1979 ocupava el primer lloc en 35 districtes, ara es 
troba relegada, si mes no, a la tercera posició en tots els 35 districtes. 
Tret del cas d'Orense, on conserva una única segona posició, en mante-
nir també el seu resultat millor (30,6 per cent). 

La distribució territorial d'aquesta modificació brutal del seu assen-
tament conserva alguns incerts perfils que ens recorden els mapes del 
1977 i 1979. Els seus resultáis relativament millors es produeixen a Ga
licia, Tenerife, Lleó, les dues Castelles i Aragó. En canvi, el País Valencia 
—llevat de Castelló— i les Ules Balears resten assimilades a les árees 
on el vot UCD fou relativament baix en les dues consultes anteriors. 

Catalunya, per la seva banda, presencia la práctica desaparició 
d'UCD, ádhuc en els districtes —Lleida i Tarragona— en qué havia 
aconseguit un millor acolliment. 

A mes, si hom para esment en la importancia de l'ensulsiada d'UCD 
a les províncies amb mes densitat de població —Barcelona, Madrid, Va
lencia, Sevilla, Alacant, Málaga, etcétera—, es capta perfectament la re-
ducció en termes absoluts de la seva quota de sufragis, puix que on 
menys perd —relativament parlant— és també ais indrets on menys 
tenia —en quantitats absolutes. 

El fracás electoral sense precedents d'UCD és al capdavall la rati-
ficació per part de l'opinió d'un fracás polític préviament treballat des 
de diverses plataformes. 

8. EL VOT COMUNISTA 

a) El vot PCE-PSUC de 1977 i 1979 

Els resultats es man teñen sensiblement estables entre el 1977 i el 
1979. El 1977, la seva taxa estatal de participació en el conjunt de sufra-
gis emesos és del 8,9 per cent, la qual puja el 1979 a un 10,6 per cent. 

Pero aquest resultat —políticament inferior al previst per algunes 
expectatives— encobreix una palesa diversitat d'implantació territorial. 

En efecte, només a tres circumscripcions supera el 15 per cent deis 
vots emesos (Barcelona, Tarragona i Córdova), mentre que en altres 
dotze voreja o supera el 10 per cent. A l'altre extrem de l'escala, son 
quinze les circumscripcions en les quals no assoleix el tres per cent deis 

vots o només el supera lleugerament (mapa 15). 
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PCE 1977 

Des del punt de mira de la implantado geográfica, el PSUC a Cata
lunya aconsegueix el millor acolliment electoral, amb uns resultáis que 
oscillen entre el 10 per cent de Girona i gairebé el 20 per cent de Barce
lona. El segueixen les quatre províncies del nucli andalús (Córdova, Se
villa, Málaga i Cadis), Astúries, Madrid i el País Valencia. 

Les seves cotes mes baixes se sitúen a Galicia, Castella-Lleó, Caña
rles i les Ules Balears, amb uns resultáis gairebé insignificants p e r a un 
partit d'ámbit estatal. Així mateix, son cridaneres les cotes baixes acón-
seguides a Euskadi. 

En les eleccions del 1979, les osciliacions en els seus resultáis per 
districte no son excessivament importants. Progressa lleugerament en 
22 províncies, pero el seu aveng mes important son els quatre punts 
d'augment que registra a Valencia i Albacete. Els altres progressos se 
sitúen generalment entorn o per dessota del 2 per cent (mapa 16). 
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Els avengos esmentats es distribueixen desigualment: tant a les 
zones en qué les eleccions del 1977 li havien estat mes favorables (País 
Valencia, Madrid, Albacete, Andalusia, Astúries), com en d'altres on ha-
via experimentat les seves cotes mes babees (algunes províncies de Caste-
lla-Lleó i Aragó). 

La se va taxa de participació en els sufragis emesos s'estanca o dis-
minueix en 25 províncies. Es tracta d'árees en les quals havia arrencat 
amb una vigoria mes gran i igualment de zones on els seus primers 
resultats havien ja estat inicialment negatius (Galicia, Euskadi, Balears 
i Canáries). 

El mapa del 1979 és, per tant, sensiblement semblant al del 1977, 
amb la variació que representen els avenaos del País Valencia i d'Anda
lusia com a dades mes significatives. 

La dificultat del PCE per tal d'ampliar de faisó significativa el seu 
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pes electoral sembla provocada per la seva mateixa pauta de distribució 
territorial: és considerablement débil a les árees mes resistents al vot 
d'esquerra —Galicia, Castella-Lleó i les Ules—, mentre que en els llocs 
on té expectatives mes grans ha de competir amb el PSOE, el qual ha 
ocupat una posició dominant en les nacionalitats i les regions mes favo
rables a les opcions d'esquerra. 

b) El vot PCE-PSUC de 1982 

Les eleccions del 1982 confirmaren negativament alió que eren expec
tatives incertes del PCE-PSUC amb vista a ampliar el seu vot, a partir 
deis baixos resultáis del 1977 respecte al seu máxim competidor a l'es-
querra. La dinámica expansionista del PSOE i l'orientació bipolar de la 
competició electoral polvoritzaren l'electorat comunista. 
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La seva mitjana estatal del 1979 (10,6 per cent) resta redu'ida a una 
tercera part, bo i allunyant-se del 5 per cent significatiu d'una certa 
presencia electoral (4,6 per cent). Aquesta disminució té un abast gene
ral, per tal com son ara 33 els districtes —enfront deis 10 el 1979— 
en qué no ultrapassa el 10 per cent deis sufragis (mapa 17). 

És a Astúries i en alguns districtes andalusos on el PCE conserva 
encara una presencia electoral relativa —Córdova (8,6 per cent), Jaén 
(7,3 per cent), Granada (7 per cent), a desgrat deis retrocessos impor-
tants a Andalusia mateix, com son els deu punts negatius de Sevilla i de 
la mateixa Córdova, els set punts negatius de Málaga o els sis punts 
negatius de Cadis. Així, dones, son cinc províncies andaluses —junta-
ment amb Astúries i Valencia— els únics districtes en qué el PCE ultra
passa el cinc per cent deis sufragis emesos. 

En canvi, tres árees d'implantació respectable i, fins i tot, forta 
deis comunistes experimenten unes pérdues decisives. Diem decisives, 
per la importancia en termes absoluts del seu electorat en districtes de 
gran població: Barcelona, Madrid, Valencia i Alacant. 

A Barcelona —el districte amb una major presencia comunista de 
tot l'Estat, juntament amb Córdova— el PSUC sofreix una caiguda dra
mática de mes de catorze punts, i el seu electorat resta redu'it a menys 
del cinc per cent del total de la circumscripció. 

Aquest afebliment electoral extremat del PCE-PSUC es pot atribuir 
a l'efecte combinat de la seva propia crisi interna i de la dinámica del 
PSOE, on s'entrellacen la pérdua d'espai electoral amb la indefinició 
del seu espai poli tic. 

9. EL VOT CDS DE 1982 

L'empresa solitaria de Suárez, amb el seu nou Centro Democrático 
y Social, ha tingut una collita electoral mínima. Amb el 2,8 per cent del 
total deis sufragis i els seus dos escons, se sitúa a la cua deis partits de 
pretensió estatal que figuraran en el nou Congrés. 

Només supera el cinc per cent deis vots en cinc districtes (mapa 18). 
Destaca el 21,6 d'Avila, com a prima a la condició de natiu que ostenta el 
líder del CDS. Després, cal davallar ja al 8 per cent de les places de 
sobirania (Ceuta i Melilla), al 7 per cent de Segóvia, o al 5-6 per cent 
insular de les Ules Balears i Las Palmas. Altres set districtes li atorguen 
entre el 4 i el 5 per cent deis vots: es tracta de províncies pertanyents 
a l'área castellana, junt amb Navarra i Osea. 

Com a signe revelador de la debilitat electoral del partit, hom pot 
assenyalar que 16 districtes li donen menys del 2 per cent de llur suport 
electoral. 
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10. EL VOT CONSERVADOR 
• • r 

a) El vot conservador de 1977 i 1979 

La campanya política desenvolupada entorn de la mayoría natural 
obliga a plantejar-se la seva trajectória electoral, tot i que interpretar 
l'agregació deis vots aconseguits per UCD i AP en les dues consultes 
del 1977 i el 1979 ofereixi el risc de resquematisme que comporta qual-
sevol simplificació. Cal advertir que no incorporem a aquesta agregació 
els vots d'altres formacions —extrema dreta, Federació Demócrata-Cris
tiana o candidatures «independents»— que hom podría acumular a aqües
tes dades, encara que farem referencia a llurs resultats quan ens sembli 
iliustratiu. 
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El vot acumulat UCD-AP del 1977 representa el 41,4 deis sufragis 
emesos, que es redueixen, el 1979, al 40 per cent. Aquesta oscillació és 
menys significativa si parem esment en les variacions provocades per 
l'aparició o la desaparició —entre el 1977 i el 1979— d'altres candida-
tures de Tala centre-dreta de l'espectre polític (mapa 19). 

El mapa de l'agregació UCD-AP presenta —tant el 1977 com el 1979— 
uns perfils definits. Els seus resultats millors es produeixen al nord de 
la conca del Tajo, amb Castella-Lleó, Galicia i Canáries com a reductes 
mes favorables per al conjunt de la gran dreta, que generalment sobre-
passen la cota ben elevada del 60 per cent (mapa 20). A La Manxa, 
Murcia i Andalusia, s'observa, en canvi, una disminució gradual de la 
presencia conservadora, la qual té una forga desigual a l'interior d'altres 
dues comunitats: Aragó i País Valencia. 

Peí que fa a Catalunya i a Euskadi, cal relacionar la densitat baixa 
de vot reunit per les dues formacions que analitzem, amb l'existéncia de 
dos partits nacionalistes de caient moderat. Aquests ocupen, en part, l'es-
pai electoral correlatiu a aquell que UCD i AP detecten en l'ámbit ge
neral de l'Estat. 

Notem, a mes a mes, que la gran derecha o la mayoría natural son 
relativament menys puixants en els districtes que reuneixen els nuclis 
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urbans mes importants del país, mentre que la seva forga electoral major 
es registra justament a l'altiplá nord. 

El 1979, el declivi del vot agregat UCD-AP és prácticament general 
en tots els districtes, pero és mes palés a l'Espanya meridional (La Man-
xa, Andalusia, Murcia), a causa, sobretot, de pérdues d'AP no absorbides 
per UCD. La davallada s'estén també a Castella-Lleó i Galicia, pero sense 
que aixó signifiqui un deteriorament important de la seva posició hege-
mónica. 

AP-PDP+UCD + C D S 1982 

< 

O 
O 
tu 
UJ 

o 
o o 
UJ o 

* • • • 
I P h ' k ' J l f <r # fr • h « « « » t-

o 
tu 

< # 

BQ 

o 
& 

* » + - * * * 

- * frj 

* ¥• * •> 4 * 

<í 
3 

o 
<y <4 

CEUTA 

MCUUA 
nnn 

o -20*%, 

20'1 - 30 % 

30'1 - 40 % 

40'1 • 50 % 

50'1 - 60 % 

60*1 - 70 % 

• 7 0 % 

Mitjana: 3 5 ^ * 

Ve a tomb de dir, a tall d'índex d'aquesta evolució desfavorable, que 
la majoria absoluta aconseguida per UCD-AP a 32 districtes, el 1977, es 
redueix el 1979 a 25 circumscripcions, totes localitzades —tret de Caste-
lló— a la meitat centre-nord de la península. 

b) El vot conservador de 1982 

El 1982, la denominada mayoría natural canvia de composició inter
na amb l'ascens d'AP-PDP, pero davalía en el seu conjunt si hi agreguem 
els percentatges de les tres grans formacions estatals del centre i la 
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dreta. En altres termes, la mayoría natural és menys majoria que mai, 
des del comen? del període democrátic. 

La mitjana estatal acumulada passa del 40 per cent del 1979 al 35 per 
cent del 1982. Aquesta diferencia expressa el desplagament de l'electorat 
espanyol cap a les posicions d'esquerra imana 21). 

Els signes d'aquest declivi son, en primer lloc, la reducció a 3 dis-
trictes de percentatges superiors al 60 per cent deis vots, que el 1979 
es produ'ien en una desena de districtes. Les 25 circumscripcions amb 
una majoria absoluta de vots favorables al centre-dreta han esdevingut 
ara al voltant d'una desena, d'acord amb els resultats disponibles. 

Els retrocessos de la mayoría natural son prácticament generáis en 
totes les províncies, amb l'excepció de Saragossa i Murcia que mantenen 
aproximadament el mateix percentatge, tot i que óbviament distribuit de 
manera distinta a la del 1979. En vuit districtes, la disminució supera 
o equival al 15 per cent del total de la circumscripció. Canáries, Extre
madura i l'antic Regne de Lleó presenten les davallades mes importants 
del vot conservador, amb el récord (18 punts negatius) de Cáceres. 

Els districtes en els quals el declivi se sitúa al voltant deis 10 punts 

negatius son abundosos —entorn deis 15. Com a circumscripcions amb 
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una pérdua mes minsa de vots, cal assenyalar algunes de les que havien 
estat ja menys favorables al vot conservador (País Valencia, Andalusia), 
justament amb Catalunya i Euskadi, on la presencia deis partits nacio-
nalistes impedeix d'establir una comparanza clara amb la resta de na-
cionalitats i regions espanyoles. 

També en aquest punt cal subratllar el comportament electoral de 
Madrid, on la mayoría natural retrocedeix lleugerament —entorn deis 
dos punts— respecte a les eleccions anteriors. Palesa una fixació clara 
del seu electorat, si bé alterant totalment la seva composició interna. 

Quant a la configuració territorial, el vot conservador continua fer-
mament assentat, d'una banda, a Galicia —on les quatre províncies igua
len o superen amb escreix la majoria absoluta de la dreta— i, d'altra 
banda, a Castella la Vella, juntament amb la Rioja i Cantabria: ací també 
la major part deis districtes continúen donant —encara que en una me
sura menor— un recolzament majoritari a l'orientació conservadora. 

Per la seva banda, la novetat d'aquestes eleccions es manifesta espe-
cialment en l'antic Regne de Lleó, Extremadura i Canáries, puix que 
—tractant-se de comunitats amb una orientado dretana forta— han pre-
sentat els desplagaments electorals mes vigorosos cap a l'esquerra. 

Finalment, continúen —ara mes que mai— orientades vers l'esquerra, 
Andalusia, la Comunitat Valenciana i, en grau menor, Castella-La Manxa. 
Amb la qual cosa román un patró de distribució territorial d'orientacions 
polítiques que ja s'havia dibuixat el 1977, en les primeres eleccions de-
mocrátiques. 

j • 

Relació d'escons obtinguts per les diferents forces polítiques 
(Congrés de Diputáis) 
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UCD 
PSOE-PSC 
PCE-PSUC 
AP-CD 
PDC-CiU 
PNB 
EC-ERC 
EE 
PSP-US 
UCD-CC 
IND. CASTELLÓ 
IND. SARAGOSSA 
UN 
PSA-PA 
HB 
UPC 
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UPN 
CDS 

1977 
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20 
16 
11 
8 
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8 
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5 
3 
1 
1 
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" 

1982 

12 
202 
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12 
8 
1 
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Així, dones, la confianza atorgada per l'electorat conservador a Alian
za Popular coincideix amb l'encongiment del seu suport mateix. Caldrá 
veure si —sota la nova direcció— la dreta espanyola consolida i amplia 
el seu acolliment electoral. 

La relació entre vots i escons o proporcionalitat electoral 

La normativa electoral vigent —que s'ha integrat parcialment en la 
Constitució del 1978— altera el carácter formalment proporcional del 
sistema. En comptes de concedir a cada partit o formació un percentatge 
d'escons equivalent al seu percentatge de vots, sol beneficiar els partits 
que —a cada districte, i al marge de llurs totals estatals— se sitúen en 
primer i segon Uoc. 

A les eleccions del 1977, foren UCD i PSOE —juntament amb Con
vergencia i PNB— els principáis beneficiaris del sistema. El 1979, només 
UCD, PSOE i PNB recolliren els avantatges d'aquest fenomen. El 1982, 
foren PSOE, AP i també els nacionalistes bascos els qui gaudiren d una 
prima en escons, tal com es reflecteix en els gráfics adjunts. 

Cal notar, no obstant aixó, que en aquesta avinentesa la prima del 
partit vencedor —PSOE— equival aproximadament en termes propor
cionáis a 11 punts, mentre que per a UCD fou de 13 i 14 punts, respec-
tivament, el 1977 i el 1979. 

Aquesta diferencia deriva del fet que —en contra de l'opinió comu
na— la desproporcionalització del sistema no es deu a la fórmula d'Hondt, 
sino a la distribució d'escons per districtes, els quals —donat el dese-
quilibri territorial d'Espanya— afavoreix les províncies menys poblades. 
L'existéncia de districtes amb menys de set escons —33 sobre un total 
de 52— constitueix la causa d'aquest efecte deformador, i no l'aplicació 
de la discutida regla d'Hondt. 

Será reformat el sistema electoral? Difícilment empreñen la reforma 
del sistema aquells ais quals ha beneficiat. Així, s'esdevingué en les legis-
tatures anteriors: veurem alió que s'escaurá en les noves Corts del 1982. 



Espanya: Resultáis Eleccions Legíslatives del 15-VI-1977. 
Per províncies (* sobre votants) 

% % % % % % 

'Provincia 

Alaba 
Alacant 
Albacete 
Almería 
Avila 
Badajoz 
Balears 
Barcelona 
Biscaia 
Burgos 
Cáceres 
Cadis 
Castelló 
Ciudad Real 
Conca 
Córdova 
Corunya 
Girona 
Granada 
Guadalajara 
Guipúscoa 
Huelva 
Jaén 
Lleó 
Líeida 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Murcia 
Navarra 
Orense 
Osea 
Oviedo 
Paléncia 
Palmas, Las 
Pontevedra 
Rio ja 
Salamanca 
Sta. Cruz Tenerife 
Santander 
Saragossa 
Segóvia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Terol 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Zamora 
Ceuta 
Melilla 
Total 
Espanya 

Electors 

153.080 
677.156 
211.249 
238.562 
130.683 
413.193 
407.899 

3.035.289 
749.572 
238.885 
279.372 
559.590 
282.925 
310.705 
151.099 
451.021 
731.499 
307.520 
456.952 
95.061 

437.592 
255.557 
401.761 
364.127 
239.553 
302.293 

2.744.152 
569.535 
550.021 
319.222 
315.033 
153.109 
782.761 
125.385 
365.063 
548.711 
167.030 
241.301 
397.732 
327.008 
547.396 
100.025 
842.042 
74.004 

329.793 
112.376 
309.595 

1.282.389 
294.796 
163.536 
31.672 
25.359 

23.601.241 

Votants 

128.644 
564264 
171.488 
182.938 
106.076 
323.709 
330.206 

2.406283 
576.195 

w 

198.503 
211.764 
426.822 
245.544 
255.296 
128304 
363.996 
463.922 
250.562 
351.888 
80.146 

336.276 
199.782 
316.960 
274.392 
188.688 
171.454 

2.332.660 
425.327 
446.144 
263.896 
166.205 
125.446 
586.069 
104.253 
289.260 
360211 
139.635 
201.446 
267.012 
260.937 
449.848 

87.232 
692.312 
61.148 

255.599 
93.878 

269.835 
1.086.486 

246.486 
131.086 
24.573 
19268 

18.640.354 

Absten. 

16,0 
16,7 
18,8 
23,3 
18,8 
21,7 
19,0 
20,7 
23,1 
21,1 
24,2 
23,7 
13,2 
17,8 
15,1 
19,3 
36,6 
18,6 
23,0 
15,7 
23,2 
21,8 
21,1 
24,7 
21,2 
433 
15,0 
25,3 
18,9 
17,3 
47,3 
18,1 
25,1 
16,9 
20,8 
34,4 
16,4 
16,5 
32,9 
20,2 
17,8 
12,8 
17,8 
17,4 
22,5 
16,5 
12,9 
15,3 
16,4 
19,9 
22,4 
24,0 

21,0 

FONT: Ministerio de la Gobernación, llistat per 

VCD 

30,2 
35,4 
37,5 
49,4 
67,5 
45,9 
49,9 
15,0 
15,8 
44,8 
54,6 
26,7 
34,8 
40,5 
55,1 
32,2 
48,0 
18,0 
43,4 
48,4 

— 

47,1 
32,8 
50,1 
24,0 
50,7 
31,6 
27,1 
40,2 
28,5 
60,7 
44,6 
30,3 
49,7 
64,7 
55,2 
40,3 
54,7 
53,8 
38,7 
31,1 
58,2 
32,0 
57,8 
26,8 
49,3 
38,2 
292 
41,8 
44,4 
35,8 
55,66 

33,4 

PSOE 

26,9 
38,4 
32,7 
27,0 
14,1 
33,6 
22,6 
30,4 
23,7 
222 
25,9 
35,9 
29,0 
31,7 
222 
33,4 
16,9 
242 
31,7 
20,9 
27,6 
332 
38,9 
23,8 
14,7 
12,1 
31,3 
39,1 
34^ 
20,9 
12,7 
27,0 
31,2 
24,9 
13,7 
16,1 
25,9 
22,4 
19,5 
25,6 
25,3 
20,8 
362 
17,6 
23,3 
17,4 
31,1 
36,1 
30,5 
20,0 
32,1 
26,9 

28,1 

PCE 

32 
9,0 
8,0 
6,4 
2 3 
6,9 
4 3 

19,8 
5,8 
2,4 
32 
9,9 
5,8 
63 
6,1 

163 
3,6 
9,9 
9,6 
6,7 
3,6 
5,3 
9,3 
4,6 

12,0 
1,7 

10,6 
12,2 
6,6 
2,4 
1,6 
5,9 

10,4 
3,6 
2,6 
3,3 
2,9 
2,8 
4,1 
5,3 
5,1 
2,4 

13,3 
1,9 

16,1 
2,6 
8,1 
92 
6,3 
2,1 

5,0 

8,9 

districtes electorals, 

AP 

62 
6,4 
93 
8,1 
6,7 
6,7 
8,6 
3,1 
63 

14,3 
92 
4,8 
5,9 

12,3 
8,0 
9 2 

10,7 
32 
7,0 

153 
8,0 
4,9 
8,5 

122 
53 

212 
10,4 
82 
6,7 
8,3 

13,0 
5,8 

132 
142 
5,5 

11,1 
14,1 
7,6 
9,0 

14,0 
7,8 
8,5 
62 
6,2 
5,9 

15,7 
16,4 
5,3 
*¿ 

23,4 

10,8 

8,0 

Attres 

33,5 
10,8 
12,5 
9,1 
9,4 
6,9 

14,6 
31,7 
48,4 
163 
7,1 

22,7 
24,5 
92 
8,6 
8,9 

20,8 
44,7' 

83 
8,5 

60,8 
93 

103 
9,3 

44,0 
143 
16,1 
13,4 
12,0 
39,9 
12,0 
16,7 
14,9 
7,6 

13,5 
13,3 
16,8 
12,5 
13,6 
16,4 
30,7 
10,1 
12,3 
16,5 
27,9 
15,0 
62 

20,2 
13,2 
10,1 
32,1 

1,7 

21,6 

octubre 1977. 



Espanya: Resultats Eleccions Legislatives de 1-III-1979. Per províncies. 
(% sobre votants) 

% % % % % % 

Provincia 

Alaba 
Alacant 
Albacete 
Almería 
Avila 
Badajoz 
Balears 
Barcelona 
Biscaia 
Burgos 
Cáceres 
Cadis 
Castelló 
Ciudad Real 
Córdova 
Corunya 
Conca 
Girona 
Granada 
Guadalajara 
Guipúscoa 
Huelva 
Jaén 
Lleó 
Lleida 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Murcia 
Navarra 
Orense 
Osea 
Oviedo 
Paléncia 
Palmas, Las 
Pontevedra 
Rio ja 
Salamanca 
Sta. Cruz Tenerife 
S Ü n tí* n H PT* 

Saragossa 
Segóvia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Terol 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Zamora 
Ceuta 
Melilla 
Total 
Espanya 

Electors 

174.145 
761.498 
238.682 
278280 
147308 
465.979 
452.061 

3.417233 
866.185 
269.819 
314216 
643.731 
311.627 
350.329 
512.633 
820.874 
167.946 
336.904 
524.597 
108.095 
507.142 
290.452 
459.851 
410.142 
267.374 
327.963 

3.153.034 
652.430 
637.945 
363.713 
346.660 
168.014 
870.418 
142.486 
421.003 
617.127 
186.097 
277.304 
466.457 
T75 666 
O i *JAJ\J\J 

609.306 
112.603 
978.876 

82260 
371.988 
123.035 
347.084 

1.460284 
334.363 
182.170 
32.831 
29.149 

26.767.369 

Votants 

119.892 
560.714 
170.670 
184.487 
103.007 
332.132 
308.612 

2.341.120 
565.941 
183336 
210.767 
422.011 
243.601 
245203 
373.627 
438.702 
124343 
240.612 
360.710 
78.603 

334.960 
186.498 
332326 
260.967 
174.750 
161.880 

2334229 
419.157 
461.971 
257.005 
146.184 
119.688 
545.179 
100.827 
296.753 
336333 
136.419 
198.912 
250.940 
264 658 
431.656 
84.313 

698.818 
56.936 

251.716 
87304 

268.645 
1.092.817 

237.367 
123.168 
21.484 
17.686 

18299.640 

Absten. 

31,2 
26,4 
283 
33,7 
30,1 
28,7 
31,7 
313 
34,7 
32,1 
32,9 
34,4 
21,8 
30,0 
27,1 
46,6 
26,0 
28,6 
31,2 
273 
34,0 
35,8 
27,7 
36,4 
34,7 
50,6 
26,0 
35,8 
27,6 
293 
57,8 
28,8 
37,4 
29,2 
293 
45,5 
26,7 
28,3 
46,2 
293 
29,2 
25,1 
28,6 
30,8 
323 
29,0 
22,6 
25,2 
29,0 
32,4 
34,6 
39,3 

31,6 

VCD 

24,7 
37,0 
39,0 
43,8 
65,0 
44,2 
49,1 
16,6 
15,7 
52,0 
46,7 
28,9 
45,7 
41,1 
29,6 
45,6 
51,7 
243 
35,9 
46,0 
15,1 
36,9 
333 
493 
312 
49,6 
342 
28,6 
38,6 
32,4 
51,2 
46,8 
323 
503 
57,9 
47,4 
47,4 
522 
55,7 
41,0 
353 
583 
272 
55,9 
27,8 
54,9 
412 
33,7 
38,9 
49,6 
51,4 
51,1 

343 

PSOE 

20,8 
38,9 
38,8 
36,7 
19,7 
36,9 
293 
29,7 
18,8 
22,6 
37,0 
293 
352 
39,1 
29,7 
173 
38,1 
27,6 
35,1 
23,0 
17,9 
35,0 
413 
27,4 
24,6 
173 
34,4 
353 
38,7 
213 
15,9 
33,9 
36,7 
25,6 
14,0 
16,6 
28,8 
25,9 
21,4 
29,7 
263 
22,8 
28,9 
25,0 
28,4 
26,7 
31,7 
36,5 
29,8 
22,0 
35,0 
212 

30,0 

PCE 

32 
11,0 
12,4 
73 
33 
93 
4,9 

18,7 
5,7 
3,9 
54 

10,4 
7,1 
7,8 

18,9 
4,6 
8,1 
92 

12,4 
8,6 
3,0 
6,9 

12,8 
5,8 

103 
13 

13,9 
12,6 
7,8 
22 
2,6 
6,4 

133 
43 
2,8 
5,1 
3,5 
3,9 
4,6 
63 
7,9 
4,1 

15,7 
2,7 

14,0 
32 

10,8 
13,4 
7,6 
2,8 
— 

4,4 

10,6 

AP 

6,0 
5,1 
4,9 
4,4 
6,8 
3,4 
9,2 
3,6 
4,2 
8,0 
4,0 
3,2 
3,4 
4,7 
5,6 

11,5 
5,9 
33 
4,6 

10,6 
1,0 
33 
33 

11.2 
3,1 

19,1 
8,9 
3,9 
5,6 
— 

183 
4,4 
83 
9,2 
2,9 

11,9 
13,7 
73 
4,6 

10,1 
53 
63 
4,6 
9,8 
4,0 
8,0 
53 
43 
8,2 

15,9 
7,8 
4,8 

5,8 

Altres 

453 
8,0 
4,9 
7,8 
5,0 
62 
73 

31,4 
55,6 
133 
72 

28,0 
8,6 
73 

162 
20,8 
32 

35,4 
12,0 
11,8 
63,0 
17,9 
8,7 
6,1 

30,6 
123 
8,6 

19,6 
93 

43,9 
12,0 
83 
8,8 

102 
22,4 
19,0 
6,6 

10,5 
13,7 
12,7 
25,0 

8,1 
23,6 

6,6 
25,8 
72 

10,8 
12,1 
153 
9,7 
5,8 

183 

193 

FONT: Instituto Nacional de Estadística, Elecciones Generales legislativas de 1.° mar
zo 1979, Madrid, 1979. 



Espanya: Resultats eleccions legislatives del 28-X-19S2. Per províncies. 
(* sobre votants) 

Provincia 

Alaba 
Alacant 
Albacete 
Almería 
Avila 
Badajoz 
Balears 
Barcelona 
Biscaia 
Burgos 
Cáceres 
Cadis 
Castelló 
Ciudad Real 
Conca 
Córdova 
Corunya 
Girona 
Granada 
Guadalajara 
Guipúscoa 
Huelva 
Jaén 
Lleó 
Lleida 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Murcia 
Navarra 
Orense 
Osea 
Oviedo 
Paléncia 
Las Palmas 
Pontevedra 
Rio ja 
Salamanca 
Sta. Cruz Tenerife 
Santander 
Saragossa 
Segóvia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Terol 
Toledo 
Valencia 
Vallado?id 
Zamora 
Ceuta 
Melilla 
Total 
Espanya 

Electors 

183.109 
787.709 
240.155 
276.276 
138.655 
460.056 
466.909 

3.331.611 
854.204 
273.611 
305.672 
650.906 
314.300 
342.009 
162.631 
513.521 
804.461 
338.724 
532.882 
108.116 
500.820 
788.285 
448.573 
397.470 
268.205 
319.960 

3274.966 
688.091 
656.052 
375.846 
336.516 
166.852 
853.981 
140.896 
451.580 
619.714 
190.204 
277.515 
434.270 
376.712 
617.130 
112.316 

1.002.070 
78.871 

372.329 
120.600 
346.764 

1.462.208 
343.171 
180.190 
36.128 
30.107 

26.853.909 

Votants . 

149.834 
665.188 
196.992 
212232 
114.016 
371.657 
372330 

2.716287 
679.298 
216.779 
240.936 
492.516 
270.118 
285.326 
135.175 
434272 
523.019 
271.769 
409.109 
91.174 

391.237 
223.070 
367.372 
306217 
203.403 
194.640 

2 786.676 
513.801 
541.158 
305.693 
181.989 
135.567 
662.710 
118.129 
346.873 
421.897 
159.966 
224.454 
326.334 
311.415 
513.479 
94.734 

813.317 
63.458 

292.736 
96.547 

300.337 
1220.523 

289.846 
139.193 
26.117 
21.224 

21.441.673 

FONT: Anuario El País, 1983, ps. 54-59. 

% % % 

Absten. PSOE CP 

18,2 
15,5 
18,0 
23,2 
17,8 
19,2 
20,3 
17,1 
20,5 
20,8 
21,2 
243 
14,1 
16,6 
16,9 
15,4 
35,0 
19,8 
23,2 
15,7 
21,9 
22,6 
18,1 
23,0 
24,2 
39,2 
14,9 
25,3 
17,5 
18,7 
46,0 
18,8 
22,4 
16,2 
23,2 
31,9 
15,9 
19,1 
24,9 
17,3 
16,8 
15,7 
18,8 
19,5 
21,4 
19,9 
13,4 
16,5 
15,5 
22,8 
27,7 
29,5 

20,2 

i 

* L'UCD es presenta en coalició amb CP, 

34,5 
53,0 
52,5 
56,5 
29,9 
56,3 
38,7 
47,6 
29,0 
36,7 
51,4 
62,7 
48,2 
53,0 
44,1 
56,1 
37,5 
33,6 
57,2 
37,5 
25,6 
62,5 
56,6 
43,5 
34,8 
27,4 
51,6 
61,3 
50,0 
36,7 
27,8 
46,5 
51,2 
42,1 
31,5 
29,9 
42,4 
44,8 
39,9 
43,7 
49,7 
36,3 
61,1 
34,1 
41,3 
402 
46,0 
52,1 
49,8 
34,3 
44,8 
48,5 

47,2 

:-c Ar* / 

18,7 
28,4 
28,3 
22,7 
32,6 
23,0 
36,1 
14,2 
11,8 
42,0 
24,0 
19,8 
27,3 
27,7 
31,3 
20,7 
34,5 
12,9 
23,8 
37,0 
8,0 

20,5 
22,8 
30,9 
15,6 
45,4 
32,0 
23,0 
35,0 
24,9 
35,1 
25,0 
27,5 
38,1 
28,2 
36,9 
40,5 
28,9 
24,0 
37,8 
30,5 
37,5 
21,6 
36,0 
17,5 
32,9 
32,7 
28,7 
30,4 
34,1 
29,4 
26,2 

25,2 

-•o 

% % % % 

ÜCD PCE CDS Altres 
* 

7,1 
8,5 

11,0 
9,8 
8,2 

10,0 
1,5 

* 

9,5 
12,4 
4,6 

12,4 
10,3 
14,9 
6,5 

12,8 
2,2 
6,8 

13,2 
* 

7,7 
8,8 

15,1 
5,6 

17,8 
3,3 
3,8 
6,3 

10,2 
28,7 
14,2 
4,8 

10,4 
13,2 
18,2 
7,2 

13,3 
18,8 
5,2 
6,6 

10,2 
3,7 

18,0 
4,3 

16,1 
9,5 
4,3 
7,1 

17,8 
7,2 

14,5 

6,6 

1.0 
4,0 
4,5 
2,6 
1,7 
4,1 
1,6 
4,8 
2,1 
1,7 
1,6 
4,2 
3,1 
2,7 
3,1 
8,6 
1,7 
3,1 
7,0 
3,7 
U 
3,6 
7,3 
1,9 
2,7 
0,7 
4,9 
5,2 
3,7 
0,7 
0,8 
2,4 
8,0 
2,3 

* * 

1,9 
1,6 
1,2 

* * 

3,0 
3,2 
1,4 
6,4 
1,1 
4,5 
U 
4,3 
5,2 
3,3 
1,0 
0,7 

4,0 

3,7 
2,5 
2,0 
1,7 

21,9 
1,4 
5,0 
1,8 
1,4 
4,8 
1,9 
1,7 
2,6 
1,9 
1,8 
U 
2,7 
2,0 
1,8 
3,2 
1,6 
1,3 
0,9 
2,6 
3,1 
2,0 
4,1 
1,5 
1,9 
4.0 
1,9 
4,7 
4,2 
3,8 
5,7 
2,9 
3,6 
3,7 
3,9 
4,9 
3,9 
7,4 
0,7 
4,5 
2,4 
4,6 
1,8 
2,3 
4,1 
4,2 
7,7 
7,6 

2,8 

39,2 
2,5 
1,7 
2,6 
1,5 
4,9 
3,8 

28,5 
53,0 
22 
63 
5,1 
3.1 
22 
2,5 
3,6 
8,5 

44,0 
22 
2,9 

61,5 
2,8 
2,4 
2,6 

36,6 
4,5 
1,8 
3,8 
1,2 

20,4 
4,1 
2,8 
22 
0,8 

17,6 
8.0 
1,5 
4,7 

10,5 
1,9 
2,5 
4,0 
4,7 
1,6 

27,7 
2,5 
3,0 
4,8 
1,6 
2,8 
8,1 
1,5 

11,8 
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3. El comportament electoral 
i la consolidado de la monarquía 

parlamentaria a Espanya (19774981) 
(amb un post-scriptum obligat 

per les eleccions de 1982) 

Josep. M. Valles 
Equip de Sociología Electoral (UAB) 

Professor de Drets polític 
Vniversitat Autónoma de Barcelona 





L'enunciat d'aquesta comunicació l suscita immeditament un seguit 
d'interrogants sobre qüestions disputades de la teoría política i, mes 
específicament, de la teoría del régim democrátic. Cal, dones, que aqües
tes notes arrenquin amb una aliusió a aquesta relació de qüestions dispu
tades, amb l'esperansa que —en el curs de la conferencia— pugui asso-
lir-se una mes gran clarificació. 

El contingut de la comunicació inclou sintéticament algunes dades 
significatives del comportament electoral deis espanyols, els contrasta 
amb algunes hipótesis vigents del panorama teóric i, finalment, proposa 
de manera interrogativa algunes apreciacions sobre la incidencia de l'es-
mentat comportament electoral sobre la consolidació o rio consolidació 
del régim democrátic espanyol. 

I 

Si entenem la Monarquia parlamentaria com a forma de govern de 
l'Estat liberal-democrátic, les referéncies al seu procés d'implantació i 
de consolidació posterior exigirien un acord previ entorn de les qüestions 
clau de la teoría política. 

Em sembla que és prudent —tot i que sigui obvi— de repetir que 
l'acord previ esmentat no existeix, ara per ara, en les respostes que la 

1. Aquest article és una traducció catalana de la comunicació presentada 
—sota el mateix títol— a la Conferencia sobre Problemes de Consolidació de la 
Monarquía Parlamentaria a Espanya, organitzada per la Werner-Reimers Stiftung, 
a la seva seu de Bad-Homburg (Alemanya Federal) els dies 27, 28 i 29 de maig de 
1982. He preferit no retocar el text preparat en un context polític diferent de Tac
tual i afegir un post-scriptwn obligat pels resultats de les eleccions d'octubre 
de 1982. 
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doctrina els dona a cadascuna. Tanmateix, considero escaient de rela
cionar breument algunes respostes, que em semblen mes directament 
pertinents al tema que hom m'ha encomanat. 

1. Interpretació del sistema democrátic. Des de la perspectiva de 
la integració o bé des de la perspectiva del conflicte. Amb una qualifica-
ció programático-moral o mitjan?ant una qualificació procedimental-
pragmatista. 

2. Especificitat de la Monarquía parlamentaria. Análisi de les rela-
cions Executiu-Parlament. Análisi de la posició del monarca respecte 
a l'Executiu i al sistema institucional general. 

3. Existencia o inexistencia d'una «llei general» de la implantació i 
de la consolidació del sistema democrátic. Exigencia d'alguns requisits 
previs (sócio-económics, culturáis, histories). 

4. Distinció i relacions entre requilibri-estabilitat del sistema i refi
cácia-rendiment d'aquest. Llur connexió amb la legitimitat. 

5. Agents del procés (masses, élites). Relacions entre el comporta-
ment de les masses (electoral i no electoral) i l'acció de les diverses élites. 
Possibilitats i efectes de llur interacció (entre d'altres, la influencia pos
sible del comportament electoral damunt la pauta de competencia entre 
els partits i la seva possible repercussió damunt reficácia-rendiment del 
sistema). 

No em costa gens de reconéixer —com qualsevol observador hon-
rat— que la indefinició en les respostes a les qüestions que he suggerit, 
planará contínuament damunt el text d'aquesta exposició i, probable-
ment, sobre el desenvolupament general de la conferencia. Tanmateix, 
em pensó que será possible d'apropar-se una mica mes, en el decurs de 
l'exposició, a la resolució deis interrogants: llur formulació explícita 
constitueix al capdavall un requisit indispensable per tal que s'esdevingui 
la dita aproximació. 

II 

L'aplicació a l'análisi del comportament electoral espanyol de les 
categories mes usuals en el camp científic corresponent han fet ressaltar 
una serie de trets, que caracteritzen els resultáis agregats del 1977 i 
del 1979. Indicarem com a mes significatius els següents: 

1. El fraccionament relativament important en la distribució de les 
preferéncies electorals. 

2. La concentració notable del vot en els dos partits polítics que 
romanen situats al centre de l'eix espacial dreta-esquerra de l'univers 

partidista. 
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3. La definició d'una competició radicalitzada —o «polaritzada», se-
gons la terminología de Sartori— peí fet d'una distancia ideológica pa-
lesa entre els extrems de l'escala espacial dreta-esquerra. 

4. L'aparició d'una pauta de concurrencia bifrontal per a les quatre 
forces polítiques estatals mes importants, les quals han de protegir-se 
—o ampliar-se— quant a llurs dos flanes. 

5. La relleváncia d'un espai competitiu pluridimensional a causa 
de Inexistencia simultánia de diversos cleavages o fraccionaments sócio-
polítics: l'eix dreta-esquerra, l'eix estatal-nacional/regional, l'eix laico-
clerical, l'eix «sistema»-«antisistema». 

6. L'estabilitat relativa en la distribució de preferéncies electorals 
entre el 1977 i el 1979 (volatilitat baixa) i en les pautes de distribució 
territorial del vot. 

7. La inestabilitat palesa en la distribució de preferéncies entre les 
eleccions generáis del 1977 i del 1979 i les eleccions autonómiques (País 
Base, 1980, Catalunya 1980, Galicia 1981), amb una definició de pautes 
diferents de distribució de vots per a les eleccions de nivell diferent. 

8. La tendencia negativa de la participació electoral. 

Ara caldria contrastar el quadre definit per aquests vuit trets fona? 
mentáis amb els models explicatius que pretenen d'associar el compor* 
tament electoral d'una societat determinada amb l'estabilitat, mes o 
menys gran, del seu sistema polític. Pero cal advertir altra vegada que 
la literatura disponible referent a aquesta temática no coincideix sempre 
en la qualificació que fa d'aquells trets i del signe que atribueix a la seva 
associació amb la dimensió estabilitat-inestabilitat del sistema polític. 

Tal com tractarem de posar en relleu mes endavant, hom no pot 
ignorar el carácter complex de les relacions entre pautes de comporta-
ment electoral i el funcionament global de l'organització política, tot 
prescindint, a mes, deis elements contextuáis (sócio-económics, histories, 
culturáis) decisius per tal d'interpretar-les en tot el seu abast. 

Aixó no obstant, i com a punt de partenga per a aquesta análisi, 
hom pot qualificar provisionalment cadascun deis trets registrats del 
comportament electoral espanyol, bo i distingint entre els «tendencial-
ment estabilitzadors» —o generalment associats a sistemes estables— i 
els «tendencialment desestabilitzalizadors» —o generalment coexistents 
amb sistemes inestables o poc consolidáis. 

Entre els primers caldria assenyalar: 

1. La posició eminent deis dos partits mes importants, que se sitúen 
al centre de l'eix dreta-esquerra, respecte ais partits que es troben coHo-
cats ais extrems de l'eix esmentat. 

2. La relativa estabilitat (o volatilitat baixa) del comportament en
tre les dues eleccions generáis del 1977 i del 1979. 

En canvi, hauríem d'indicar com a carácters «tendencialment des-
estabilitzadors» o associats amb sistemes poc estables (i/o poc eficients?): 
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1. Un índex relativament elevat de fraccionament electoral. 
2. Una pauta de competido radicalitzada a causa de la distancia 

ideológica amplia entre els extrems de l'escala dreta-esquerra. 
3. La bifrontalitat de la competició entre les formacions poli tiques 

contigües. 
4. La convergencia de clearages o la multidimensionalitat de l'espai 

de concurrencia (dreta-esquerra, estatal-nacional/regional, laico-clerical, 
« sistema »-« antisistema»). 

5. La inestabilitat o alta volatilitat entre les eleccions generáis i les 
eleccions autonómiques. 

Ja he destacat que l'estat actual de la investigació comparada no 
ofereix sempre resultáis coincidents o interpretacions concordants. Asse-
nyalo, per exemple, la importancia diferent que hom atribueix a la dis-
tribució unimodal o bimodal de l'electorat en l'escala dreta-esquerra i a 
la seva influencia en la direcció de la concurrencia. Així mateix, poden 
registrar-se les discrepáncies entorn de les dimensions de l'espai de com
petició política o del paper que hom atribueix a la multiplicitat de frac
cionament (cleavages) i ais seus possibles efectes segons que actuin de 
forma acumulada (overlapping) o bé de forma entrecreuada (crosscut-
ting). 

És ben coneguda igualment la valoració diferent que ha fet la doc
trina respecte a la influencia de la fragmentado o sobre els efectes de 
la participació electoral baixa, de la qual se subratlla, a vegades, la seva 
relació negativa amb la legitimació del sistema democrátic, mentre que 
d'altres insinúen la virtualitat estabilitzadora de «l'apatia democrática». 

Aquesta ambigüitat de la qualificació —«estabilizador», «desestabi-
litzador»— de les diverses característiques del fenomen electoral ens 
revela un altre cop la dificultat d'elaborar uns models d'interpretació, el 
grau d'interpretació deis quals no els faci irrellevants per a l'aplicació 
operativa. O bé que llur aHusió continua a les excepcions no acabi amb 
llur pretensió de validesa general. 

Per consegüent, em sembla útil —encara que mes modest— retornar 
al context específic de la realitat política espanyola, per tal d'examinar 
alguns supósits d'evolució del comportament deis nostres votants i la 
seva possible repercussió en la consolidado general del sistema demo
crátic. Per aixó, caldrá posar en relació les hipótesis d'evolució del com
portament electoral i l'actuació de les élites polítiques i socials. En algún 
cas, em referiré també a les possibles implicacions institucionals con-
nexes amb algún aspecte de la realitat electoral. Així será possible de tra
gar, a parer meu, unes pautes interpretatives mes ajustades al cas nos-
tre, en teñir en compte dades significatives del seu context. 

1. Radicalització en la distribució de preferéncies. Ens podem plan-
tejar la hipótesi que la moderada —fins ara— distribució de preferéncies 
—concentrades a l'espai central de l'escala dreta-esquerra— siguí corre
gida en sentit radical, és a dir, amb un reforgament deis extrems (d'un 
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o d'ambdós) i l'afebliment de les forces que ocupen les posicions centráis. 
Assenyalaria aquest moviment el fracás de les estratégies de mode-

ració i d'acomodació i serviría per a estimular i potenciar les estratégies 
sócio-polítiques de polarització i confrontament, preconitzades per alguns 
sectors de l'élite política i socio-económica (gran derecha, mayoría na
tural), pero que solen rebutjar-se des del centre i l'esquerra, afins a 
projectes de gran codició o de concentrado, 

Des de la perspectiva de la tradició institucional, l'alternativa entre 
afavorir procediments d'acomodament (consens) o de decisió majori-
tária (majoria «mecánica») per a la resolució deis grans temes sócio-po-
lítics no román encara clarament decantada. Si hom porta a cap una 
análisi de grans solucions plantejades durant el primer sexenni de l'épo-
ca post-franquista, distingim per simplificació tres grans grups. 

En el primer deis grups esmentats, es poden situar aquelles qüestions 
que han merescut un tractament i una resolució inspirada —de manera 
mes o menys oberta— en una aproximació de consens i d'acomodament 
entre les élites. Com, per exemple: 

el procés constituent, 
la reforma fiscal, 
la regulació del divorci, 
la repressió del terrorisme. 

En un segon apartat, hom troba els temes, el tractament deis quals 
ha restat sotmés a la lógica de la majoria, amb resolució o bloqueig de-
cisional. Així: 

la regulació del sistema educatiu (general i universitari), 
la reforma de l'Administració Pública, 
la reforma i el control de la Seguretat Social, 
la reforma i el control de l'empresa pública, 
la regulació i el control deis mitjans estatals de comunicació 
audiovisual i el reconeixement de la iniciativa privada en aquest 
ámbit. 

Finalment, cal fer esment de tres qüestions fonamentals de caire es
pecial. Em refereixo a la lluita contra la crisi económica, el guiatge del 
procés autonómic i la posició de les forces armades en el sistema demo-
crátic. Peí que fa a les dues primeres —lluita contra la crisi i procés auto
nómic—, Taproximació de les élites ha osciHat entre les dinámiques de 
confrontament i les dinámiques de cóncertació. No és pas el lloc de ficar-
se amb l'especificitat de cadascuna, pero sí que volem deixar constancia 
com es troben connectades amb fraccionaments básics de la societat es-
panyola. 

Quant a la tercera qüestió —el paper de les forces armades— cons-
titueix un cas en qué es manifesta la dificultat de l'élite política d'acon-
seguir per ella mateixa la regulació básica d'un tema —sia en óptica 
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de consens o de majoria. La positura exorbitant que reclama un sec
tor de la institució militar —en contradicció amb els postuláis constitu-
cionals— no ha pogut ésser adequadament «recondui'da» a l'esfera de la 
palestra política on la situaría un sistema polític estabilitzat. 

La solució d'aquesta i d'altres qüestions pendents entre les esbossa-
des, es trobaria possiblement dificultada per una radicalització electoral 
capag d'impulsar els projectes de confrontació. I, fins i tot, amenazaría 
la consolidació —si no la supervivencia— del sistema. 

2. Multidimensionalitat de la competició política. Un comportament 
electoral que potencies en el futur l'expressió política deis fracciona-
ments de la societat civil espanyola (dreta-esquerra, estatal-nacional/re-
gional, laico-clerical, «sistema»-«antisistema») afebliria —a parer deis 
analistes— les possibilitats de consolidació del sistema democrátic. 

Segons el parer d'alguns observadors, la polarització de la competi
ció —com a efecte d'una multiplicitat de fissures en una cultura política 
poc homogénia— incidiría negativament sobre l'«elasticitat» del vot. I, 
en conseqüéncia, no es traduiria en variacions de l'orientació electoral, 
amb capacitat per a obligar les élites polítiques a rectificar llur línia 
d'acció. D'on la possible compatibilitat entre una estabilització i una 
ineficiéncia relativa del sistema polític que porta a la «supervivencia 
sense govern», atribuida a la democracia italiana. 

En el cas espanyol, una tal ineficiéncia perjudicaría —en la seva 
etapa inicial— la legitimació progressiva del sistema democrátic copsat 
com a incapag de satisfer les aspiracions de sectors amplis d'electors. 

Hom ha subratllat —en els comentaris disponibles— la importancia 
de la bidimensionalitat marcada per l'eix dreta-esquerra i per l'eix cen-
tralisme-autonomisme, com l'amenaga mes greu per a l'estabilització 
del sistema. I, en aquest sentit, caldrá remarcar que l'acció de la classe 
política en la resolució de la qüestió autonómica influirá de manera 
destacada en el reforgament o bé en l'atenuació d'aquest historie frac-
cionament de la societat espanyola. 

Amb tot, no es pot menysprear la influencia d'una altra dimensió 
—«sistema»-«antisistema»— que ateny les possibilitats d'integració del 
Partit Comunista en estratégies de coalició (parlamentaria o governa-
mental). La distribució quadripartida de preferéncies electorals en el gran 
mapa estatal i la dificultat que aquest fet comporta —en la seva expres-
sió parlamentaria— per a la formació d'unes majories homogénies, con-
fereix una importancia remarcable a l'ostracisme deis comunistes, perqué 
obstaculitza possibilitats de coalició i /o alternanga. 

També en aquest aspecte l'actitud de les élites pot esdevenir un 
element agreujador o moderador del fraccionament. Els plantejaments 
propagandístics de contraposició «marxista-antimarxista» sustentats per 
les intervencions electorals de les patronals poden qualificar-se com a 
esperonadors de la divisió, en Hangar damunt comunistes i socialistes 
la tatxa d'«il-legitimitat» respecte a un «model de societat» económic. 

Si a les intervencions esmentades es respon amb un comportament 
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electoral mes radicalitzat, hom potenciaría dinámíques de confronta-
ment o, en el millor deis casos, d'estancament o ineficacia del sistema. 

3. El fraccioniament de la distribució de preferéncies electorals. La 
relativa estabilitat del fraccionament en la distribució de les preferéncies 
electorals encobreix un moviment de signe distint. D'una banda, creix la 
concentració de vot sobre els dos primers partits, mercés a la dinámica 
bipartidista que el mateix sistema electoral indueix en bona part deis 
districtes. D'altra banda, apareixen amb una forga superior —si bé pos-
siblement magnificades per alguns observador— les expressions electo
rals a favor de partits nacionalistes o regionalistes. 

Una modificació substantiva de la situació —en la direcció d'un 
augment mes important de l'índex de fraccionament de l'orientació elec
toral— podría esdevenir provocada per la diversificació de l'oferta polí
tica, com a resultat de l'escissió deis partits actualment existents. 

Existeixen indicis polítics d'una certa envergadura que apunten a la 
possibilitat d'escissió d'algunes de les formacions polítiques mes impor-
tants del quadre. La crisi d'UCD, per una banda, i la del PCE, per l'altra 
—consumada ja la darrera en el cas del PSUC i de l'EPK—, expressen 
la dificultat d'uns sectors determináis de les élites amb vista a integrar 
i vehicular demandes de sectors relativament propers de l'ámbit social. 

Aquest fracás de les élites en llur funció d'articular les aspiracions 
de Uurs bases respectives mena a la desorganització de llurs instruments 
polítics, a la fractura deis partits i, eventualment, a un agreujament del 
fraccionament de les preferéncies electorals expressades. 

Aleshores augmenten les possibilitats d'un increment de la volatilitat 
interelectoral, com a reflex de l'afebliment de la identificació partidista 
deis electors, poc integráis a «subcultures polítiques» i mes amatents 
a la «migració electoral». 

La incapacitat mediadora, la ineptitud organitzativa o la ineficacia 
comunicativa de les élites poden accelerar aquesta dinámica de vola-
tilització, que els observadors judiquen amb efectes negatius peí que fa 
a l'estabilitat del sistema. Així i tot, hom pot interrogar-se també per la 
influencia coadjuvant d'alguns elements institucionals. 

Entre aquests elements, podem recalcar la importancia deis factors 
desproporcionalitzadors de la regulació electoral (tipus de fórmula, exis
tencia i abast de la barrera o treshold electoral), així com la coexistencia 
de diversos nivells de consulta electoral (Estat, Comunitat Autónoma, 
Municipi), que estimulen l'exercici d'un vot canviant per rao de l'espe-
cificitat de l'elecció i de les característiques en qué es planteja la com
petencia en cadascuna de les conteses. 

4. La persistencia d'un abstencionisme elevat. Les explicacions del 
grau intens d'abstencionisme registrat a les consultes electorals del se-
xenni —llevat de les primeres eleccions del 1977— assenyalen dos factors 
possíbles, al capdavall no excloents. 

El primer alludeix la «cultura política» d'un electorat marcat per 
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unes pautes históriques de desmobilització, que el franquisme agreujá 
durant la seva dominació política. Ens podríem referir a un component 
de desmobilització cívica deis espanyols, entesa en una accepció doble: 
pérdua de volenca participativa a tots els ámbits de la vida pública i 
alhora l'avaluació moral negativa del fet polític. 

Un electorat «desmoralitzat» seria, dones, un electorat poc amatent 
a intervenir en la contesa electoral —i en la contesa política general, tal 
com palesen els baixos índexs d'afiliació partidista i sindical— i, a la 
vegada, un electorat que refusa d'atorgar a l'activitat electoral —i a l'ac-
tivitat política— un valor moral de signe positiu, perqué ha estat socia-
litzada d'acord amb codis per ais quals la vida pública no té res a veure 
—o hi té ben poc— amb la justicia, la igualtat, o la veracitat i esdevé, 
ben al contrari, escenari de conductes d'insolidaritat, desconfianza, inter-
canvi mercantil de privilegis, complicitat en el frau, etcétera. Unes tais 
actituds escéptiques s'adrecen de manera particular a les élites, a les 
quals hom atribueix de manera exemplar les característiques anteriors 
d'una conducta social generalitzada. 

El segon factor explicatiu de l'abstenció creixent rau en la decep-
ció —desencanto— per la resposta escassa del sistema a les demandes de 
l'electorat. Les dites demandes se centrarien, sobretot, en valors «mate-
rialistes» de benestar social i seguretat, els quals es noten amenagats 
per la crisi económica general i per l'afebliment o la desaparició d'alguns 
controls repressius del régim anterior. 

Així, les arrels del fenomen abstencionista —desmoralització— es 
nodririen per la percepció de la ineficacia del sistema, entesa com a fixa-
ció inadequada de prioritats o «agenda» per part de l'élite, amb una ca-
pacitat organitzativa insuficient deis partits i sindicats. I també per un 
maneig unidimensional maldestre deis mass-media i la pérdua conse-
güent de Uur eficacia comunicativa i persuasiva. 

L'impacte de l'abstencionisme sobre la consolidació del sistema de-
mocrátic no es pot examinar pas ailladament. La discrepancia ja esxnen-
tada deis analistes respecte a l'efecte estabilitzador o desestabilitzador 
d'una participació política baixa revela, una altra vegada, que qualsevol 
tractament descontextualitzat del fenomen electoral impedeix de perve-
nir a unes conclusions satisfactóries. 

En el cas espanyol, si l'augment de la taxa d'abstenció es troba acom-
panyat de la recuperació organitzativa i propagandística deis sectors an-
tidemocrátics, pot esdevenir mes difícil la progressiva legitimació del 
sistema que el meni a cotes suficients d'estabilitat. 

III 

La revisió d'algunes dades electorals i l'examen del possible sentit 
de la seva evolució ens han portat a investigar el comportament de les 
élites en el període de la transició, com un aspecte inextricablement 
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agermanat amb el tema que és objecte central d'aquesta comunicado. 
Només a partir de la consideració d'ambdós aspectes —a parer meu— 
és possible d'evaluar en clau d'estabilització o desestabilització el trets 
del comportament electoral espanyol deis darrers anys. 

Per aixó, apunto ací de manera sumaria algunes afirmacions que es 
dedueixen de les notes anteriors i que, probablement, serán objecte d'una 
atenció mes intensa i d'un tractament superior a les sessions següents 
d'aquesta conferencia. Amb una disposició palesa a revisar-Íes, considero 
important de destacar en aquest moment les apreciacions següents: 

a) La consistencia organitzativa i comunicativa insuficient de les 
organitzacions polítiques (partits) i socials (sindicats i d'altres coHectius 
professionals). Tot aixó les ha distanciades de llurs bases socials corres-
ponents. 

b) L'especial dificultat deis dirigents polítics per a explicar i jus
tificar davant l'opinió les decisions (de compromís o d'allunyament) adop-
tades fora de l'ámbit públicament observat. Aquesta dificultat explica
tiva —paralíela a la retórica de participado universal que acompanya 
el període « d'entronització de la democracia»— disminueix la credibi-
litat deis dirigents i deslegitima el sistema. 

c) La incapacitat de les élites económiques per a donar coherencia 
a una formació política que organitzi i cursi llurs demandes i la tenden
cia consegiient de les patronals a envair de manera directa la palestra 
política i electoral, tot interferint els circuits ordinaris de competició 
política. 

d) La resistencia de sectors burocrátics a abandonar Uur concepció 
«patrimonialista» de l'Administració pública tot obstaculitzant el control 
social necessari per tal de «racionalitzar-la» d'acord amb les aspiracions 
coHectives. Vegeu, a aquest propósit, la problemática suscitada per la 
regulado de les incompatibilitats, la intervenció de la seguretat social, 
l'autonomia universitaria, la reforma de la fundó pública o la redistri-
bució del poder en el procés autonómic. 

e) La impermeabilitat de sectors amplis de les forces armades a 
admetre una posició dependent del poder civil, així com la persistencia 
de comportaments burocrátics i corporatius ben poc concordes amb llur 
eficiencia técnica i funcional. La consciéncia de «victoria» en la guerra 
civil dificulta la superació de l'escissió interna histórica que han dominat 
d'altres estaments de Télite i de la població en general. 

/) La influencia deis mass-media en el procés d'especial «polititza-
ció» de l'opinió pública, respecte a la legitimació del sistema, a les orga
nitzacions polítiques i els seus dirigents, bo i distingint el paper de la 
televisió de l'Estat —per la magnitud de la seva audiencia— i els altres 
mitjans. 

En aquest punt, bé caldrá que ens preguntem si és possible de tragar 
un quadre d'explicació suficientment satisfactori entorn del procés d'im-
plantació de la democracia parlamentaria a Espanya i de la incidencia 
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que el comportament electoral pot exercir damunt la seva estabilitat o 
inestabilitat. Amb carácter relatiu i a fi de contribuir a la discussió ge
neral, goso d'anticipar algunes línies, que recullen dades anteriors i insi
núen alguns factors i uns indicis de previsió. 

1. La transició del régim dictatorial a la Monarquia democrática 
i parlamentaria seria, fonamentalment, el resultat de la transacció entre 
élites político-burocrátiques. 

2. En aquest procés de transició, el grau de mobilització popular 
hauria estat escás. Les accions de masses s'haurien limitat a sectors 
minoritaris polititzats, mentre que les mobilitzacions d'un abast mes 
gran posseirien unes motivacions no directament o estrictament polí
tíques. 

3. El comportament electoral deis espanyols el 1977 es copsá pels 
observadors com una dada positiva per al bon assentament del nou ré
gim democrátic, els quals feren ressaltar els trets de moderació i de 
«normalitat», ajustáis a d'altres models europeus de democrácies conso-
lidades. 

4. Aixó no obstant, és possible de considerar el resultat electoral 
del 1977 a la llum del seu especial carácter «plebiscitan», per tal com la 
consulta es presentava com una oportunitat per a la revalidació del pro
cés de transició negociat entre les élites. La ratificació majoritária de 
les forces situades a la zona moderada de l'escala política expressaria 
l'adhesió popular al «canvi sense traumatismes», en la qual tindria mes 
importancia l'acceptació del carácter pacífic del canvi que no la legiti
mado global i automática del sistema que en resultaría. 

5. Les eleccions del 1979 no alteraren substancialment les dades de 
la consulta anterior, en llurs trets fonamentals, excepte peí que fa a l'aug-
ment de l'abstenció i del vot independentista al País Base. 

6. No estarien, dones, en el pía del comportament els indicadors 
de major risc per a l'estabilitat del sistema, tot i que alguns factors la-
tents (baixa participació política, escepticisme «moral») podrien ésser 
desfermats en sentit negatiu per la confluencia d'altres elements. 

7. ¿Per qué hom pot parlar, no obstant aixó, de feblesa del sistema 
democrátic espanyol? Per a respondre l'interrogant, fóra avinent de des
plagar l'análisi al pía del comportament de les élites. A reserva d'alló 
que s'aporti en altres moments d'aquesta conferencia, hom podría atri
buir a les élites polítíques una capacitat insuficient amb vista a integrar 
i articular demandes i, al mateix temps, a traslladar-les de manera per
ceptible i eficag al terreny de la resolució/decisió. La desconnexió hauria 
menat, sovint, a fixar prioritats no reconegudes com a tais per l'opinió 
de les seves bases respectives. La incapacitat de comunicació hauria esde-
vingut captació insuficient del seu sentit o importancia per part de les 
bases esmentades. 

Peí que fa a les élites burocrátiques —en part coincidents amb les 
élites polítíques que han condu'ít la transició—, la seva actuació s'hauria 

guiat per actituds de resistencia i, fins i tot, de sabotatge a la resolució 
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deis conflictes dins l'ámbit polític, tot apartant-los de la discussió for-
malitzada per sotmetrels a la coacció de fet. 

8. Seria aleshores aquest element del funcionament del sistema 
aquell que amenagaria mes directament la seva estabilitat, per tal com 
la incapacitat-imperícia i la resisténcia-sabotatge d'alguns sectors básics 
de les élites actuarien en contra de l'eficiéncia del sistema com a regula
dor de conflictes. I induirien, al seu torn, comportaments electorals (sem-
blants ais que hem descrit mes amunt) de conseqüéncies negatives per a 
l'assentament del sistema democrátic. 

9. Certament, podrien alíegar-se, a descárrec de les élites, l'existén-
cia de condicionants externs. La gravetat d'una crisi económica general 
escapa al maneig possible per part de les economies dependents. I, per 
consegüent, s'agreuja la pressió de demandes socials originades per la 
propia crisi i reforgades per l'actitud d'expectativa d'assisténcia corpo-
rativo-assistencial que —segons alguns observadors— caracteritza amplis 
sectors d'una classe obrera, la tradició de la qual s'elaborá durant el 
franquisme. 

D'altra banda, la incidencia de la política de blocs damunt les acti-
vitats terroristes d'arrel localitzada impediría a les élites la garantía d'o-
ferir, a la seva opinió, les cotes de seguretat i ordre públic necessáries 
per a la legitimació del sistema. 

10. Caldrá esperar la tercera elecció parlamentaria (1982), per a 
esbrinar com ha percebut l'electorat l'acció desenvolupada per la classe 
política i de quina manera tradueix electoralment la seva reacció en-
front de la classe esmentada. Una confirmado deis trets «estabilitza-
dors» de les consultes anteriors ens aproparia a «l'elecció crítica», de qué 
parlen alguns analistes com a fita per a la consolidació d'un sistema. En 
canvi, una rectificado drástica, en la configurado deis trets «estabilit-
zadors» i l'agreujament deis que presenten un potencial negatiu, supo-
saria un senyal d'alerta decisiu per a la jove democracia espanyola. 

Barcelona, abril de 1982 

POST-SCRIPTUM: DESPRÉS DE LES ELECCIONS LEGISLATIVES 
DEL 28 D'OCTUBRE DE 1982 

La dissolució anticipada de les Corts Generáis i els resultats de les 
eleccions del 28 d'octubre de 1982 exigeixen afegir algunes reflexions pro-
visionals al text anterior, bo i seguint tant com sigui possible el seu fil 
conductor. 

La victoria contundent del PSOE, l'ensulsiada d'UCD, l'emergéncia 
d'AP com a principal grup d'oposició i la reducció del PCE a una situado 
marginal —juntament amb una taxa de participado elevada— han intro-
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duit unes variacions substanciáis al panorama electoral espanyol deis sis 
anys darrers (vegeu el quadre comparatiu de resultáis). 

Si confrontem aqüestes noves dades amb els trets que caracterizaren 
el comportament electoral entre el 1977 i el 1981, podem establir el se-
güent enunciat de variacions i continuitats: 

1. La disminució del fraccionament electoral. Malgrat la presencia 
d'un nombre major de candidatures, el vot s'ha agrupat entorn d'un 
nombre menor d'opcions electorals. 

2. La minva de la concentració del vot en els partits de l'espai cen
tral del sistema. L'autoimmolació d'UCD en la fase pre-electoral ha pro-
vocat el desplagament d'una cota important deis seus antics electors 
de 1979 envers la seva dreta (AP-PDP), devers la seva esquerra (PSOE) 
o cap ais partits nacionalistes (CIU, PNB). 

3. L'afebliment de la competido bifrontal. La caiguda del PCE i la 
dissolució d'UCD han modificat l'esquema de competido bifrontal (PSOE-
PCE, UCD-AP), a causa de la dinámica de «vot útil» generada per l'estra-
tégia deis dos partits amb una capacitat mes gran d'arrossegament. 

4. L'alta volatilitat de vot. La volatilitat del vot s'eleva a una cota 
no coneguda en el panorama electoral europeu recent. L'autodestrucció 
d'UCD amplifica en bona mesura el fenomen de desplagament del su-
fragi. 

5. L'atenuació de la multidimensionalitat de la competició. La mul-
tiplicació de fraccionaments no desapareix, pero s'alleugereix. Els partits 
«ant i-sis tema» de l'extrema dreta veuen molt disminuít el seu ressó elec
toral, tal com ho demostren el fracás de les candidatures de Tejero 
—autor material del cop fallit de febrer de 1981— i de Blas Pinar, líder 
ultradretá que perd el seu escó. Tret de Catalunya i Euskadi —on es con
firma una configuració peculiar del sistema de partits en el qual CIU 
i PNB ocupen el centre-dreta, la resta de nacionalitats i regions no recol-
zen amb decisió l'existéncia de partits nacionalistes o regionalistes. 

6. L'augment de la participació. La taxa de participació remunta la 
tendencia a la baixa del període 1979-1981 i recupera amb escreix l'índex 
del 1977, bo i reflectint una nova reacció política enfront de Tetapa de 
desencant o apatia. 

7. La persistencia d'una competició relativament polaritzada entre 
els extrems de Tare polític. La feblesa extrema d'UCD —abans i després 
de la convocatoria electoral— sembla intensificar la distancia entre els 
extrems de 1'escala de posicions poli tiques. 

8. L'estabilitat territorial de les pautes de comportament. Salvant 
les modificacions quant ais nivells d'intensitat, es mantenen en general 
el contorns del mapa electoral tragat per les eleccions del 1977 i el 1979. 

Aquests vuit trets del comportament electoral del 1982 es poden in
terpretar, segons els casos, com a factors d'estabilitat o, tot el contrari, 
d'inestabilitat del sistema polític. Així per exemple, la disminució del 

fraccionament electoral, l'alta participació o l'atenuació de la pluridimen-
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sionalitat de la competició es poden entendre com a elements estabilit-
zadors en l'assentament d'un sistema polític democrátic. En canvi, escau 
interpretar Falta volatilitat o la disminució del vot expressiu del centre 
com a indicadors de baixa estabilitat en les pautes del comportament i, 
en un cert sentit, del sistema mateix. 

No obstant aixó, tal com ja recalcava en el text de la comunicado 
de Bad Homburg, aquest tipus d'análisi em sembla insuficiente per tal 
com prescindeix del context historie i institucional en qué es produeix la 
dada electoral. Només el context permet de donar relleu o significat ais 
elements descriptius que abans he ressenyat i atribuir-los mes o menys 
influencia damunt la consolidació d'un sistema polític democrátic. 

En el cas espanyol, els resultáis del 28 d'octubre de 1982 donen peu 
—a parer meu— per a emetre una valoració afirmativa respecte a la seva 
influencia estabilitzadora sobre el sistema. Es tracta justament d'un sis
tema polític de caient democrátic, pero d'origen ambigú —la denomina
da «reforma política de la transido»— i de trajectória incerta per raons 
que deriven tant de l'ordre de la cultura política, com de l'actitud d'al-
guns agents socials. 

En l'ordre de la cultura política, l'escepticisme —cinisme, segons 
d'altres analistes— que ateny les actituds polítiques fonamentals, després 
d'una historia de marginació i manipulado política, afebleix el suport 
legitimador del régim democrátic. D'altra banda, l'acceptació d'un camp 
de decisió política subjecte a una via institucional democrática és par
cial, reticent o condicionada per part d'alguns agents coHectius —forces 
armades, alta burocracia, grups d'interés económic, Església. 

En aquest context, cal subratllar els efectes positíus per a la conso
lidació del sistema que es poden derivar, en principi, d'una participació 
electoral alta —com a superado del «cinisme polític»— o de la concen
t rado majoritária del vot en un partit —el PSOE— plenament identificat 
amb l'esquema democrátic i palesament allunyat deis agents coHectius 

«poders fáctics»— reticents respecte a l'esquema esmentat. 
Aixó ha contribuít a afeblir l'amenaga potencial de les postures anti-

democrátiques i ha reforgat les estructures constitucionals, formalment 
legitimades per tal de regular els conflictes socials mitjangant pautes 
préviament codificades. La confianca electoral aconseguida peí PSOE és, 
en aquest sentit, expressió de confianza no solament en un programa i en 
un equip de govern amb un perfil democrátic palés, sino també expres
sió de confianza en el sistema mateix, en desestimar la dialéctica desquar 
lificadora utilitzada contra el PSOE en el decurs de la pre-campanya i de 
la campanya electoral, per llurs adversaris polítics ensems que per les 
organitzacions patronals. 

Els mencionats indicis positius per al reforgament democrátic de 
la societat espanyola van acompanyats, certament, d'algunes fosquedats 
que ja remarcava en el text de la meva comunicado de Bad Homburg 
i que, després de les eleccions d'octubre de 1982, haurien de meréixer una 
atenció major deis estudiosos. Em circumscriuré a dos aspectes de la 
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realitat política espanyola, clarament interrelacionats i que han tingut 
un reflex directe en els resultats electorals recents. 

En primer terme, la descomposició del quadre de partits d'ámbit 
estatal que s'havia perfilat el 1977 i que havia estat confirmat el 1979. 
L'autoliquidació d'UCD, la reemergéncia d'AP amb el seu aliat PDP, i 
l'esfondrament del PCE/PSUC manifesten la dificultat de les élites polí-
tiques per a articular les demandes de determinats sectors socials i donar
los una traducció organitzativa relativament estable. Només el PSOE es 
configura, des del 1977, com una organització consistent, amb la capa-
citat de respondre mitjangant la seva oferta programática a les aspira
cions d'un segment ampli del eos social. 

La seva progressiva consolidació transcurre paraHelament a la tra-
jectória vaciHant que ofereixen els altres partits i que té el seu exponent 
mes palés en la crisi pre-electoral d'UCD, la qual és ratificada posterior-
ment per la seva ensulsiada electoral. Aixó fa que l'espai polític de centre-
dreta no trobi cap estructura política definida: el procés que s'obre el 
1979-1980 amb la denominada «voladura controlada d'UCD» no resta en
cara clos. 

La segona qüestió es refereix al model interpretatiu de la decisió 
electoral deis ciutadans espanyols. La constatació de l'elevada taxa de 
volatilitat de vot —entre les mes intenses d'Europa del 1945 engá— ens 
obliga a preguntar en quina mesura la preferencia electoral deis espa
nyols s'orienta mes cap al model explicatiu del rationál choice que no 
envers el de la party Identification, tant mes com el quadre fluctuant deis 
partits dificulta la consolidació de relacions estables d'identificació par
tidaria. 

Val a dir que no és possible de respondre aqüestes preguntes sense 
considerar mes ámpliament les aspiracions deis diversos coHectius so
cials i, d'altra banda, les opcions estratégiques de les élites dirigents. 
La interrelació entre les unes i les altres es tradueix justament en la 
definició d'un quadre de forces polítiques, en l'assignació d'un paper 
determinat en el funcionament del sistema a les mencionades forces i, 
finalment, en el tipus de relació que estableixen amb l'electorat. 

En tot cas, parar esment únicament en aquest darrer aspecte —trac-
tant d'interpretar el fet electoral des del camp estríete deis comporta-
ments individuáis deis votants—, no podrá donar-nos indicacions sufi-
cients per a afirmar categóricament que els resultats electorals del 1982 
han estat un episodi positiu en la consolidació de la democracia es
panyola. 

Barcelona, novembre de 1982 
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ALGUNOS SUPUESTOS INTERPRETATIVOS 
DEL «PARTIDO ABSTENCIONISTA» 

Una de las imágenes que circulan con mayor profusión sobre los 
abstencionistas consiste en unificarlos artificialmente en una suerte de 
«partido» propio: il partito bianco o il partito dei servia partito, die 
Partei der Nichtwdhlen, the party of non-voters, el partido de los que 
no votan. La imagen ha gozado de especial fortuna en nuestro país, al 
menos hasta octubre de 1982, como consecuencia de la concepción del 
abstencionismo como un resultado electoral específico, bien que, natu
ralmente, sus porcentajes no se apliquen a la distribución de los esca
ños parlamentarios, sino que han solido proyectarse, de forma genérica 
y a veces inapropiada, sobre la escasa reserva de legitimidad del sistema 
democrático, la deficiente institucionalización de los partidos políticos 
o el creciente distanciamiento popular con respecto a las élites políticas. 
Tal como lo expresaba una publicación de Alianza Popular (AP) en 1981, 
«tristemente puede decirse que el mayor partido político existente, ac
tualmente, en España, es el formado por ese alto porcentaje de electo
rado que recurre a la abstención»;1 o, como lo presagiaba una repre
sentante de la Confederación Católica de Padres, tras quejarse de que 
«los políticos sólo se acuerdan de los padres a la hora de pedirnos el 
voto», «lo grave sería el hecho de que las próximas elecciones las ganara 
el voto en blanco».2 Por su parte, Martínez Cuadrado ha recogido la mis
ma idea al escribir que «por una comprensible paradoja en la elección 
general (...) [de 1979] el primer partido político del país lo constituye el 

1. Soluciones para una década. Libro blanco de Alianza Popular (Madrid: Imp. 
AGE, 1981), vol. I, p. 33. 

2. Discurso de M. Teresa García, presidenta de la Federación de Asociaciones 
de Navarra, recogido en «El País», 5-IV-1981. 
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«partido abstencionista», que sumó en esas elecciones más de ocho mi
llones y medio de no-votantes»;3 y la afirmación se completa por las su
gerencias interpretativas de algunas de sus tablas, en las que las propor
ciones de votos obtenidos por los partidos se calculan indistintamente 
sobre el censo electoral o sobre los votos válidos emitidos.4 

Esta tendencia se ha visto lógicamente reforzada por el hecho de que 
el número total de abstencionistas, que en las elecciones legislativas 
de 1977 se ordenaba tras el de los votantes de Unión de Centro Demo
crático (UCD) y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), aumen
tara en las elecciones de 1979 hasta superar, con cierta holgura, al de los 
electores de cada uno de ambos partidos. En términos porcentuales, si 
en 1977 el 21 por 100 correspondiente a la abstención se colocaba a cierta 
distancia del 34,8 por 100 de los votos válidos emitidos a UCD, y del 
29,4 por 100 al PSOE, en marzo de 1979 el 32 por 100 de la abstención 
superaba el porcentaje de votos válidos obtenidos por el PSOE (que fue 
el 30,8 por 100) y se acercaba al de UCD (que fue el 35,5 por 100). La 
tentación de homogeneizar a los abstencionistas y de considerarlos como 
una fuerza política latente fue más acusada aún con ocasión de las 
elecciones para los Parlamentos autonómicos del País Vasco, Cataluña 
y Galicia. En todos estos casos, la proporción de los abstencionistas 
superó a la de los votos obtenidos por cada uno de los partidos mayo-
ritarios en dichas Comunidades Autónomas, llegando incluso a suponer 
una diferencia de casi cuatro puntos porcentuales con respecto al PNV 
en el País Vasco, once con respecto a CDC-UDC en Cataluña y nada 
menos que 23,5 con respecto a AP en Galicia. 

La celebración de las numerosas consultas referendarias significó una 
nueva oportunidad para que la utilización de los porcentajes de absten
ción alcanzara sus máximas cotas de arbitrariedad en los discursos 
políticos y en una parte no pequeña de los estudios académicos. Dejando 
al margen el referéndum de aprobación de la Ley para la Reforma Polí
tica, el hecho resulta explicable por la actitud de algunas fuerzas políticas 
e institucionales, que han defendido, por causas diferentes y a veces 
contradictorias, la opción abstencionista. Así lo hicieron, por ejemplo, 
el PNV en el referéndum constitucional de 1978, los partidos componen
tes del nacionalismo radical vasco y catalán en los referendums para la 
ratificación de los respectivos proyectos de Estatutos de Autonomía, de 
octubre de 1979, y el Gobierno, de forma un tanto insólita, en el refe
réndum para la ratificación de la iniciativa autonómica de Andalucía, 
en febrero de 1980. En estos supuestos, los porcentajes de abstencio
nismo han solido sumarse sin mayores distingos a los votos negativos o 
en blanco para así relativizar los porcentajes de votos afirmativos o, cuan
do la diferencia de los primeros sobre los segundos resultaba superior, 

3. Miguel MARTÍNEZ CUADRADO: El sistema político español (1975-1979) y el 
comportamiento electoral regional en el sur de Europa (1976-1980) (Madrid: Imp. 
P. López, 1981), p. 48. 

4. Por ejemplo, las tablas incluidas en las páginas 36 y 47. 
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instrumentar políticamente el «voto de rechazo» al objeto de la consulta 
referendaria. Como afirmaba un representante del PNV, valorando los 
resultados del referéndum constitucional, «entre los no, la abstención 
y los votos en blanco, hemos llegado en Guipúzcoa al 71,75 por 100 de 
rechazo a la Constitución. (...) Este dato es, sobre todo, alentador si 
pensamos que en Guipúzcoa hay un 43 por 100 de población inmigrante. 
Esto es muy importante, porque indica una homogeneización política 
del País Vasco, un dato de integración».5 En sentido similar, el 71,73 
por 100 de la abstención producida en el referéndum de ratificación del 
proyecto de Estatuto de Galicia, de 1981, ha sido interpretado por algún 
sociólogo gallego como una «forma dialécticamente negativa de libertad»: 
«se t rata de la única forma posible de libertad para un pueblo pobre y 
con formas rudimentarias de organización, que hasta hace poco se veía 
sometido a las técnicas del pucherazo o a votar según las indicaciones 
del prepotente cacique».6 La consideración unidimensional del absten
cionismo y de la voluntariedad implícita en el comportamiento de los 
abstencionistas, junto con la exclusión de sus componentes estructurales 
o subculturales, le lleva a concluir que «la única mayoría absoluta en 
Galicia es la de los que no fueron a votar. (...) Dejar de votar significaría 
que los compromisos y vínculos caciquiles comienzan a desmoronarse. 
(...) La mayoría en Galicia —que siempre fue de los que mandan— por 
primera vez no es ni de UCD ni del PSOE. No es de nadie»'} así como a 
aventurar la hipótesis de que «el porcentaje de abstención, sobre todo 
rural, puede convertirse en cualquier momento en la reserva de apoyo 
al nacionalismo radical».8 

Además de cálculos indebidos o de comparaciones improcedentes, la 
mayor parte de estos planteamientos, representativos en cierto modo de 
valoraciones electorales que gozan de una indudable relevancia pública, 
incurre, a mi juicio, en la reproducción de dos supuestos erróneos. De un 
lado, la presunción de una considerable dosis de homogeneidad en el 

5. En «El País», 26-XII-1978. 
6. José PÉREZ VILARIÑO: «Análisis sociológico», en José Antonio GACIÑO, Se

gismundo GARCÍA y J. PÉREZ VILARIÑO: Las primeras elecciones gallegas (La Corti
na: Sagitario, 1981), p. 46. 

7. José PÉREZ VILARIÑO: Las reivindicaciones autonómicas en España, Análisis 
por regiones (Sada, La Coruña: Ediciós do Castro, 1981), pp. 19-21; subrayados en 
el original. 

8. PÉREZ VILARIÑO: Las reivindicaciones autonómicas en España, p. 23; con 
ocasión de las elecciones para el Parlamento autonómico de Galicia, celebradas 
unos meses después del referéndum, el mismo autor escribe que «la importancia 
electoral de la abstención radica en el hecho, puesto de manifiesto por nuestros 
propios sondeos de opinión, de que la principal clientela potencial del Partido Ga-
leguista se encuentra precisamente entre los que han dejado de votar» («Análisis 
sociológico», cit., p. 46). Naturalmente, los resultados de las elecciones legislativas 
de octubre de 1982 han desmentido estas hipótesis. Cfr. Roberto BLANCO, Ramón 
MAÍZ y José Antonio PORTERO, Las elecciones en Galicia. Elecciones al Parlamento 
(La Coruña: Ediciones Nos, 1982); y José L. y Julio SEQUEIROS TIZÓN: El comporta
miento político-electoral de los gallegos, en «Revista de Estudios Políticos», 28 
(1982), pp. 243-269. 
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comportamiento electoral de los abstencionistas, presumida desde el mo
mento en que su no-actividad suele ser remitida a, o explicada por, una 
sola causa. De otro, la presunción de la estabilidad del abstencionismo, 
es decir, de que siempre dejan de votar las mismas personas, que ven
drían entonces cualificadas por los términos de «abstencionistas perma
nentes»: una cualificación que sería a la vez una redundancia. Parece 
conveniente, por lo tanto, pasar una somera revista a los distintos tipos 
del abstencionismo electoral, pese a la obviedad de no pocos de sus inte
grantes, para analizar después, con más detenimiento, algunos datos des-
tacables de la movilidad del comportamiento abstencionista. 

Los tipos de abstención electoral 

En su pionero estudio sobre el abstencionismo en las elecciones mu
nicipales de Chicago de 1923, Merriam y Gosnell pusieron de manifiesto 
tanto la pluralidad de razones que se escondía tras el silencio del com
portamiento abstencionista como la necesidad de analizarlas para evitar 
la realización de proyecciones carentes de fundamento y para disminuir 
los peligros de generalizaciones que, en el mejor de los casos, confundan 
la parte con el todo.9 Utilizando una muestra de 3.000 abstencionistas, 
Merriam y Gosnell clasificaron sus razones en cuatro grandes apar
tados (dificultades físicas, obstáculos legales y administrativos, escep
ticismo sobre el valor real del voto e indiferencia o inercia política) y 
ordenaron sus resultados en función de las variables del sexo, la ciuda
danía de origen, la edad y la situación económica. Llegaron así a la con
clusión de que, contra las interpretaciones usuales de la época, la indi
ferencia general ante el mundo político y la inercia electoral fueron las 
causas de dos quintas partes de las abstenciones, mientras que las difi
cultades físicas y las enfermedades cubrieron una cuarta parte de los 
casos estudiados; los obstáculos legales y administrativos afectaron a 
una octava parte, y el escepticismo ante el sistema político electoral, 
incluyendo la creencia de que las mujeres no deberían ejercer su derecho 
al voto, explicaron el resto.10 

No obstante este prometedor comienzo, el escaso interés otorgado 
al fenómeno abstencionista, especialmente en Europa, ha motivado que 
en la actualidad nos sigamos moviendo con criterios de clasificación 
muy similares a los del punto de partida. En contraste con el desarrollo 
científico logrado en otras áreas del comportamiento electoral, la orde
nación de los tipos de abstención, cuando se lleva a cabo, suele limitarse 
a las fronteras nacionales del investigador, que a su vez suele también 

9. Cfr.Charles E. MERRIAM y Harold F. GOSNELL: Non-voting. Causes and me-
thods of control (Chicago: University of Chicago Press, 1924). 

10. Cfr. MERRIAM y GOSNELL: Non-voting, pp. 251 ss.; como complemento de 
este trabajo, Gosnell escribió más tarde Getting out the vote, An experiment in the 
stimtdation of voting (Chicago: University of Chicago Press, 1927), y Why Europe 
votes (Chicago: University of Chicago Press, 1930). 
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utilizar unos criterios propios. El resultado de todo ello plasma en una 
situación en la que las comparaciones entre países son difíciles de efec
tuar por la disparidad de criterios clasificatorios en unos casos y, en 
otros, por el solapamiento de sus contenidos respectivos, a los que in
cluso se les asigna denominaciones técnicas diferentes. A pesar de ello, 
puede tener cierto interés recoger algunas de las más importantes distin
ciones que, con métodos y objetivos diversos, han intentado profundizar 
en las razones del comportamiento abstencionista; cualquiera que sea su 
valor, supone un paso necesario para lograr un conocimiento más siste
matizado sobre la pluralidad de causas presentes en ese conjunto de per
sonas cuya expresión electoral aparece unificada por su condición de 
abstencionistas. 

En este sentido, la influyente escuela francesa de sociología electoral 
ha tenido en Goguel a uno de sus más calificados representantes a la 
hora de fletar la distinción entre el abstencionismo de coyuntura y el 
de estructura. Si este último hace referencia a factores tan diversos 
como el tipo de habitat del elector, las dificultades de acceso a la mesa 
electoral y los grados de conciencia política de ciertas categorías de la 
población, el abstencionismo de coyuntura se halla vinculado a circuns
tancias mucho más específicas, por lo que su significación política es 
mayor: traduce la perplejidad de una parte del cuerpo electoral ante los 
mensajes contradictorios de los líderes políticos, o su desinterés ante 
convocatorias electorales de escasa importancia objetiva.11 Jean Pataut 
ha intentado refinar esta división dicotómica mediante la diferenciación 
de tres categorías de abstencionismo. En primer lugar, el abstencionismo 
necesario, también denominado de «fuerza mayor»: fallecidos que to
davía están incluidos en el censo, soldados correctamente inscritos pero 
destinados en cuarteles alejados de su residencia, electores privados de 
su derecho al voto, enfermos, personas de viaje o recién instaladas en 
una localidad. Se trata de un abstencionismo «involuntario, irresistible 
y desindividualizado», puesto que se produce independientemente de la 
voluntad de cada elector; carente de significación política, contiene en 
su seno una especie de microcosmos que recoge la evolución de las opi
niones políticas y sus diferentes proporciones. En segundo lugar, el abs
tencionismo local, similar al de estructura establecido por Goguel: las 
dificultades de desplazamiento hacia las urnas se combinan aquí con la 
existencia de una población mayoritariamente vieja, de tradiciones lo-

11. Cfr. Francoise GOGUEL: Pour une étude scientifique de Vabstentionnisme 
electoral, en «Revue Francaise de Science Politique», 2 (1951), pp. 68 ss.; cfr. 
también André BERNARD: La politique au Canadá et Québec (Montreal: Presses de 
rUniversité du Québec, 1977), pp. 152 ss. Aunque utilizando términos similares, 
otros autores (como, por ejemplo, Klaus LIEPELT, «Partei der Nichtwáhler», en 
K. LIEPELT y A. MITSCHERLICH [eds.], Thesen zur Wáhler-fluktuation [Frankfurt: 
EVA, 1968], pp. 29 ss.) han señalado un hecho distinto: los abstencionistas tempo
rales, que dejan de votar en todas las elecciones que no tengan alcance nacional, y 
los estructurales, cuyo permanente abstencionismo se debe a circumstancias es
peciales como enfermedad, dificultades laborales, rechazo de relaciones sociales 
normalizadas, etc. 
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cales vueltas de espaldas al mundo político, de generaciones socializadas 
en pautas subculturales de aislamiento; oscilando entre la libertad y la 
necesidad, el abstencionismo local «aparece a menudo como un absten
cionismo necesario degenerado», compuesto esencialmente por personas 
ancianas y sin recursos económicos. Finalmente, en tercer lugar, el abs
tencionismo político incluye la proporción de electores más imprevisible 
y huidiza de todos ellos. Por encima de la capa «inmóvil» de la absten
ción necesaria y de la «relativamente estable» de la abstención local, la 
política, al ser función de la coyuntura electoral, depende de factores 
sumamente variados, que, a su vez, son también imprevisibles. La movi
lidad de los abstencionistas de una elección a otra se localiza precisa
mente en este tipo de abstención, puesto que depende de su decisión 
deliberada de acudir, o no, a las urnas, en virtud de su percepción del 
grado de competitividad electoral, de la trascendencia atribuida a la elec
ción, de las dudas sobre la victoria del partido anteriormente votado, 
etcétera.12 

Gran parte de las restantes tipologías de la abstención electoral abun
da en las categorías anteriores, desplazando aspectos levemente diferen
ciales, que se agrupan en algunas de ellas, o reuniendo bajo epígrafes 
genéricos facetas similares, que aparecen incardinadas en dos categorías 
distintas. Entre las más significativas podemos señalar, a modo de ejem
plo, las tipologías que, de un lado, hacen concurrir en la denominada 
abstención involuntaria factores como la ausencia de la localidad en la 
jornada electoral, el cambio de domicilio, el trabajo o la enfermedad, a 
los que se le unirían el tipo de habitat y un deficiente interés político; 
y, de otro, llevan a la abstención de indiferencia aspectos como el escep
ticismo ante los resultados, la indiferencia por los candidatos o el sín
drome de amorfismo político (formado a su vez por la ignorancia políti
ca, el desinterés, la falta de convicciones políticas, etc.). Dogan y Nar-
bonne, sus principales precursores, han estimado que el 30 por 100 de 
las tasas de abstención francesas pertenecerían al primer tipo, y el 70 
por 100 al segundo, del que sus dos terceras partes corresponderían a las 
mujeres.13 Otras tipologías prefieren distinguir entre la abstención téc
nica, causada por las deficiencias del censo electoral para recoger los 
fallecimientos, las nuevas inscripciones o los traslados de domicilio, y la 
voluntaria, que por su parte comprendería la positiva o activa, propia 
de electores de partidos minoritarios sin perspectivas de triunfo o de 
partidos mayoritarios cuyos candidatos o políticas no les satisfacen, y la 
negativa o pasiva, bien sea persistente u ocasional, en la que estarían 
integrados los electores con mínimas dosis de interés e información polí-

12. Jean PATAUT: «Les abstentions aux élections legislatives dans la Niévre 
(1902-1951)», en Francois GOGUEL (ed.), Nouvelles études de sociologie électorale 
(París: Cahiers de la Fondation Nationale de Sciences Politiques/A. Colin, 1954), 
pp. 63 ss. 

13. Cfr. Mattei DOGAN y Jacques NARBONE: L'abstentionnisme electoral en Fran-
ce, en «Revue Francaise de Science Politique», 4 (1954), pp. 317 ss. 
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ticos, así como los de hábitats peculiares.14 En algunos casos, la absten
ción técnica, también calificada de apolítica,15 se ha diversificado en la del 
sentido estricto que abarca exclusivamente problemas censales, en la for
zada, que afecta a cuestiones laborales, y en la fisiológica, que se refiere 
a los electores ancianos y enfermos.16 En otros, la abstención voluntaria 
es sustituida por la política para cubrir las variaciones en los niveles de 
abstención debidas al tipo de elección, la amplitud de las opciones pre
sentadas ante los electores, el grado de competitividad electoral, la fre
cuencia y el objeto de las consultas electorales e incluso la propia fórmula 
electoral.17 Y dentro de ella aun cabría distinguir la abstención cívica, 
expresada en los votos nulos o blancos y especialmente importante en 
países en los que el voto es obligatorio;18 la racional, comportamiento 
adecuado ante la percepción de la ausencia de alternativas políticas o la 
inanidad de la competencia electoral;19 la abstención que responde a una 
indiferencia ante el sistema político o ante el resultado electoral,20 y, en 
fin, la que se produce como el primer paso para que el elector modifique, 
de una consulta anterior a otra subsiguiente, su opción política o su iden
tificación partidista.21 

Como es lógico, el fenómeno abstencionista no se agota en estas tipo
logías, cuyos esfuerzos para ordenar una realidad por definición negativa 
han de resultar siempre insatisfactorios. Tanto más cuanto que las dis-

14. Cfr. Jean BLONDEL: Voters, parties and leaders, The social fabric of british 
politics (Hardmondsworth: Penguin Books, 1981), pp. 51 ss.; Monica CHARLOT: 
Le systéme politique britannique (París: A. Colin, 1976), pp. 91-92; y J. R. FREARS: 
Politicál parties and elections in the french Fifth Republic (Nueva York: St. Mar-
tin's Press, 1977), pp. 250 ss. 

15. Cfr. Jean-Paul CHARNAY: Le suffrage politique en France. Elections parle-
mentaires, élection présidentielle, referendums (París-La Haya: Mouton, 1965), 
pp. 180 ss 

16. Cfr. Alain LANCELOT: L'abstentionnisme electoral en France (París: Presses 
de la Fondation Nationale de Science Politiques/A. Colin, 1968), pp. 44 ss.; M. BAR-
BAGLI, P. CORBETTA, A. PARISI y H. M. A. SCHADEE Fluiditá elettore e classi sociali 
in Italia: 1968-1976 (Bolonia: II Mulino, 1979), pp. 30 ss.; y Enrico BERLUCCHI: «L'as-
tensionismo elettorale nelle elezioni amministrative del 1980 e nei referendum del 
1981 in un campione dei elettorí», ponencia presentada al Convegno Internazionale 
di Studi suirAstensionismo Elettorale, celebrado en la Universidad de Pavía (Ita
lia), enero de 1982. 

17. Cfr. LANCELOT: Uabstentionnisme electoral, pp. 95 s. 
18. Cfr. Fulco LANCHESTER: «II voto obbligatorio nella prospettiva comparatis-

tica», ponencia presentada al Convegno citado supra, nota 16. 
19. Cfr., entre otros muchos, E. E. SCHATTSCHNEIDER: The semi-sovereign peo-

pie. A realisfs view of democracy in America (Nueva York: Holt, Rinehart and 
Wínston, 1960), pp. 105 ss.; Geoffrey ALDERMAN: British elections: Myth and reality 
(Londres: Batsford, 1978), pp. 190 ss.; y Richard G. NIEMI y Herbert G. WEISBERG: 
Controversies in american voting behavior (San Francisco: W. H. Freeman, 1976), 
pp. 24 ss. 

20. Cfr. Sergio ORTINO: «Astensionismo elettorale, Stato democrático, Stato 
di Diritto», ponencia presentada al Convegno citado supra, nota 16. 

21. Cfr. Dieter NOHLEN y Roland STURM: «Non-voting in the Federal Republic 
of Germany as a politicál and analytical problem», p . 10 de la ponencia presen
tada al Convegno citado supra, nota 16. 
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paridades tipológicas, puestas suficientemente de manifiesto a la vista 
de las múltiples denominaciones recogidas —que llegan a solaparse para 
un conjunto de factores y acaso dejen otros fuera de su ámbito—, arras
tran consigo un comprensible confusionismo. En todo caso, el jucio sobre 
su idoneidad no debe ocultar el problema al que esas tipologías tratan 
justamente de responder: porque lo cierto es que, cualquiera que sea su 
valor, el comportamiento abstencionista se debe a una pluralidad de 
motivos, cuya compleja estructuración en un momento determinado im
pide las generalizaciones que privilegian un solo criterio interpretativo, 
en demasiadas ocasiones escogido intuitiva o arbitrariamente. 

La movilidad del comportamiento abstencionista 
w 

Razones similares impiden suponer, como suele hacerse con cierta 
frecuencia, la estabilidad básica del abstencionismo, esto es, el hecho de 
que son sustancialmente las mismas personas las que dejan de votar en 
una serie de elecciones sucesivas. Alain Lancelot ha criticado las imáge
nes que contemplan a la abstención como el prolongamiento subterráneo 
del comportamiento expresado en las urnas, y a los abstencionistas como 
una reserva invisible compuesta por batallones activos y obedientes a las 
mismas leyes.22 Los porcentajes de abstención esconden siempre la movi
lidad de dos tipos distintos de poblaciones, constituyendo la primera una 
especie de «voto flotante», cuyas dudas iniciales se dilucidarían entre el 
voto y la abstención en función de las circunstancias presentes en la con
sulta electoral, y siendo la segunda una suerte de «reserva apática», habi-
tualmente anclada en un comportamiento abstencionista.23 El problema, 
pues, consiste en determinar los grados de renovación o estabilidad del 
abstencionismo sobre el dato previo de su movilidad entre, al menos, dos 
elecciones. En este mismo sentido, algunos estudios han considerado a la 
abstención y la participación electorales como facetas complementarias 
más que opuestas de un cierto nivel de participación política. La supo
sición de que todos los no votantes son abstencionistas completos, pasi
vos y anónimos equivaldría a predicar de todos los votantes su condición 
de participantes completos, activos e interesados, perfectamente integra
dos en todos los niveles del sistema político. Y, aunque de hecho existan 
ambos tipos «ideales» (pero en proporciones mucho menores, desde lue
go, de lo que cabe deducir de los porcentajes de abstencionismo y parti
cipación electorales), parece evidente que sus respectivos rasgos sociales 
y actitudes políticas no son representativos de todos los que han deci
dido votar o de los que no lo han hecho. «El anarquista que rehusa vo
tar, ¿es más pasivo que algunos electores que se limitan a depositar su 
papeleta en las urnas? El ciudadano que no vota porque estima que 
su voto no cambiaría nada, ¿es más inconsciente que el que cree conver-

22. LANCELOT: L'abstentionnisme electoral, cit., p. 9. 
23. LANCELOT: L'abstentionnisme electoral, p. 227. 
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tirse, por el voto, en un igual de los más poderosos? Dicho de otra for
ma, no es cierto que exista un revés y un derecho constantes de la parti
cipación electoral: los abstencionistas y los participantes. Esto es, una 
gran parte de los electores son abstencionistas —y, por consiguiente, 
participantes— intermitentes.»24 

La escasa relevancia concedida tradicionalmente a la abstención en el 
contexto europeo y, en cualquier caso, los mecanismos de la operación 
electoral dificultan extraordinariamente la cuantificación de las catego
rías de votantes constantes, abstencionistas constantes y abstencionis
tas/votantes intermitentes. Los pocos datos existentes al respecto son, 
además de fragmentarios, aproximaciones cuya validez depende en gran 
medida del procedimiento empleado para su obtención, por lo que de
ben evitarse las generalizaciones. Así, por ejemplo, Nohlen y Sturm han 
estimado que sólo el 60 por 100 del electorado alemán no vota en ninguna 
elección, mientras que la mayor par te de los votantes son abstencio
nistas «esporádicos», es decir, «votantes que por lo general se abstienen 
sólo en una elección y acuden a las urnas en las siguientes elecciones».25 

Flanigan y Zingale han recogido el dato de que, según las estimaciones 
proporcionadas por las encuestas, los abstencionistas constantes en los 
Estados Unidos suponen algo menos del 5 por 100, un porcentaje que 
juzgan sumamente bajo por la alta probabilidad de que las personas 
completamente ajenas al sistema político hayan sido excluidas en la con
fección de las muestras o hayan rehusado la realización de la entrevis
ta.26 Acudiendo a procedimientos similares, Bernard ha calculado que en
tre el 15 y el 20 por 100 del electorado canadiense pertenece al grupo 
de los que no votan nunca o casi nunca, y otro tanto al de los que sólo 
votan ocasionalmente, estando constituido el resto por la categoría de 
los votantes constantes.27 

24. William R. SCHONFELD y Marie-France TOINET: Les abstentionnistes, ont-ils 
toujours tort? La participation électorále en Frunce et aux Etats-Unis, en «Revue 
Francaise de Science Politique» ,25 (1975), p. 646; cfr. también Janine MOSSUZ-LAVAU 
y Mariette SINÉAU: Sociologie de Vábstention dans hiát bureaux de vote parisiens, 
en la misma revista, 28 (1978), pp. 77 ss.; y Annick PERCHERON, Francoise SUBILEAU 
y Marie-France TOINET: «L'abstentionnisme en France: Le cas parisién», pp. 1 ss. 
de la ponencia presentada al Convegno citado supra, nota 16. 

25. Cfr. NOHLEN y STURN: «Non-voting in the Federal Republic of Germany», 
cit., p. 9; los autores recogen datos de F. GOLZEN y K. LIEPELT: «Wahlenthaltung 
ais Regulativ: Die sporasdichen Nichtwáhler», en Wahlforschung: Sonden im po-
litischen Market (Opladen: Westdeutscher Verlag, 1976), pp. 151 ss. Por su parte, 
Günter D. RADTKE: «Abstentionism in the Federal Republic of Germany», ponencia 
presentada al ya citado Convegno, p. 3, estima, sin citar fuentes, que el 3-4 por 100 
del electorado alemán es abstencionista constante y que el 6-7 por 100 es absten
cionista esporádico. 

26. Cfr. William H. FLANIGAN y Nancy H. ZINGALE: Political behavior of the 
american electorate (Boston: Allyn and Bacon, 4a. ed., 1979), p. 28. 

27. Cfr. BERNARD: La politique au Canadá et Québec, cit., p. 151; también, J. A. 
LAPONCE: People vs. Politics. A study of opinions, attitudes, and perceptions in Van-
couver-Burrard, 1963-1965 (Toronto: University of Toronto Press, 1969), pp. 31 ss., 
y, del mismo, Non-voting and non-voters: A typology, en «Canadian Journal of 
Economics and Political Science», 33 (1967), pp. 75 ss. 
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CUADRO 1 

Tipos de participación electoral en Gran Bretaña, 196áoctubre 1974 

(En porcentajes, número de ocasiones en que los entrevistados con derecho al voto 
dejaron de votar en las elecciones generales de 1966, 1970, febrero de 1974 y octubre 
de 1974 * 

Dejaron de votar Todos los entrevistados Excluyendo los votantes 
constantes 

En ninguna de las cuatro elecciones 
(Votantes constantes) 72 

En una elección 
(Abstencionistas temporales) 17 60 

En dos elecciones 
(Votantes ocasionales) 8 27 

En tres elecciones 
(Votantes ocasionales) 2 8 

En las cuatro elecciones 
(Abstencionistas constantes) 1 5 

(N) (1336) (368) 

* Se han 
FUENTE 

contestan 

No son muchos los países de los que poseamos datos lo suficiente
mente sistematizados como para poder esbozar una tipología de la parti
cipación electoral sobre las categorías citadas anteriormente: entre ellos 
cabe citar a Gran Bretaña y Francia, a los que añadiremos España, en 
todos los cuales la existencia de un mínimo grado de fiabilidad se com
plementa con las reservas propias que se derivan de sus diferentes siste
mas de obtención. Los datos de Gran Bretaña, incluidos en el cuadro 1, 
se han recogido mediante procedimientos muéstrales, preguntando a los 
entrevistados si acudieron a votar o se abstuvieron en las elecciones 
generales de 1966, 1970, febrero de 1974 y octubre de 1974. Como es sa
bido, la aplicación de este tipo de cuestiones plantea algunos problemas 
específicos, que suelen girar alrededor de una subestimación constante 
del comportamiento abstencionista. Aun así, sus resultados son suma
mente significativos. El más destacable es el alto porcentaje de quienes 
se declaran votantes constantes, que suponen casi dos de cada tres elec
tores, y que contrasta con el muy bajo de quienes afirman no haber 
votado en ninguna de las cuatro elecciones celebradas: el muy escaso 
1 por 100 correspondiente a los abstencionistas constantes no sube más 
que al 3 por 100 cuando se le añade la proporción de los que dejaron 
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de votar en tres elecciones, que pueden ser considerados como votantes 
ocasionales, según hacen los autores del cuadro, o, quizá con mayor pro
piedad, abstencionistas habituales. No menos importante es que, si recal-
culamos los datos con la exclusión de los votantes constantes, según 
puede comprobarse en la segunda columna del cuadro 1, una amplia 
mayoría de los electores que manifiestan un comportamiento irregular 
ante las urnas, nada menos que el 60 por 100, sólo dejó de acudir a ellas 
en una sola ocasión. Todo ello proporciona base suficiente para afirmar 
que en Gran Bretaña la categoría del abstencionista constante carece de 
relevancia práctica y que el abstencionista de una consulta tiene una alta 
probabilidad de votar en la siguiente. Esta movilidad del comportamien
to abstencionista permite a Crewe, Fox y Alt concluir señalando que, al 
menos en Gran Bretaña, «los abstencionistas de una elección particular 
no forman parte de un cuerpo sustancial dentro del electorado, que es
coge persistentemente el permanecer alejado de las elecciones; por el 
contrario, la mayoría habrá votado con cierta regularidad en elecciones 
anteriores y puede esperarse que recobre una regularidad similar en 
elecciones posteriores. (...) La omisión del voto en una elección, por lo 
tanto, no es un indicador de la omisión del voto en general, y la utiliza
ción del término «no votante» resulta engañosa si con él se da a entender 
la existencia de un cuerpo permanente y cuantitativamente significativo 
de abstencionistas».28 

CUADRO 2 

Tipos de participación electoral en dos ciudades -francesas, 1962-1965 

(En porcentajes horizontales) 

Abstencionistas Votantes Votantes/Abstencionistas 
constantes constantes intermitentes 

Issy-les-Moulineaux 5 45 50 

Salon-de-Provence 6 31 63 

FUENTE: Para Issy-les-Moulineaux, Lancelot, p. 237 (véase nota 16 del texto); 
para Salon-de-Provence, Brusset y Thomas, p. 576 (nota 31). 

Desgraciadamente, los datos británicos no pueden compararse con 
los de las dos ciudades francesas seleccionadas en el cuadro 2, habida 
cuenta de la diferencia de los procedimientos seguidos para su obtención, 
la limitación geográfica de los resultados y las peculiaridades caracterís
ticas del sistema electoral francés. Los datos franceses se han obtenido a 

28. Ivor CREWE, Tony Fox y Jim ALT: «Non-voting in british general elections. 
1966-October 1974», en Colin Crouch (ed.), Participation in politics (Londres: Croom 
Helm, 1977), pp. 47-48. 
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partir de la comparación de las listes d'émargement de una misma locali
dad para elecciones sucesivas. Se trata, como afirma Lancelot, de un mé
todo de trabajo bastante seguro a pesar de que tales listas contengan de
fectos (originados por el hecho de que la inscripción de los franceses en 
ellas tiene carácter voluntario), y a pesar de que su restricción local puede 
afectar la representatividad de los resultados, una dificultad que dismi
nuye a medida que se multiplican estos análisis locales.29 Así parece con
firmarlo la similitud de los porcentajes incluidos en cada tipo de parti
cipación electoral, observadas en un mismo período de tiempo y con una 
sucesión de elecciones virtualmente idénticas. Tanto Lancelot, que ha 
estudiado las listas de Issy-les-Moulineaux, una ciudad de los alrededores 
de París,30 como Brusset y Thomas, que han analizado los itinerarios de 
participación electoral de los inscritos en las de Salon-de-Provence, con 
ocasión de seis consultas y diez escrutinios,31 coinciden en líneas genera
les al señalar la escasa proporción de los abstencionistas constantes, la 
considerable de los votantes constantes y, en ambos casos, la mayori-
taria de los que llevan a cabo un comportamiento electoral intermitente, 
confirmando así la movilidad del abstencionismo. Algunos estudios pos
teriores han insistido en la existencia de estas tres tendencias, hasta el 
punto de facilitar las generalizaciones a todo el territorio nacional fran
cés con cierto grado de seguridad. Es el caso, por ejemplo, de Ranger al 
escribir que, «en Francia, se puede estimar que menos del 10 por 100 de 
los electores inscritos se abstienen regularmente, mientras que la mitad 
al menos del cuerpo electoral muestra una participación en eclipses y el 
resto vota en todas las circunstancias».32 

Puede observarse una pauta similar en el comportamiento electoral 
de París, recogido en el cuadro 3, bien que las proporciones entre las dis
tintas categorías registren importantes oscilaciones, debidas fundamen
talmente a las diferentes naturalezas de las consultas electorales y al 
hecho de que el abstencionismo registrado en París ha solido superar 
la media nacional. En las elecciones municipales de 1977, analizadas 
por Mossuz-Lavau y Sineau en base a las listes d'émargement de ocho 
bureaux de vote parisinos,33 los abstencionistas constantes, definidos por 
su no voto en las dos vueltas de la consulta, y los votantes constan
tes, caracterizados por haber votado en las dos vueltas, aumentan sustan-
cialmente sus porcentajes a costa de los participantes intermitentes. La 
principal explicación parece residir en el limitado contexto político de 
una elección municipal, así como en el marco específico del estudio, una 
única elección y sólo dos escrutinios, que condicionan fuertemente sus 

29. LANCELOT: L'abstentionnisme electoral, cit., p. 227. 
30. Cfr. LANCELOT: L'abstentionnisme electoral, pp. 228 ss. 
31. J. BRUSSET y J. P. H. THOMAS: Le vote: Etude des itinéraires de partid-

pation, en «Revue Francaise de Science Politique», 21 (1971), p. 576. 
32. Jean RANGER: «Les comportements politiques«, en La Politique (París: 

Hachette, 1971), p. 70. 
33. Cfr. MOSSUZ-LAVAU y SINÉAU: «Sociologie de l'abstention», cit., pp. 73 ss. 
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CUADRO 3 

Tipos de participación electoral en París, 1977-1981 

(En porcentajes horizontales) 

Abstencionistas Votantes Votantes/Abstencionistas 
constantes constantes intermitentes 

Elecciones municipales 
de 1977 22 62 16 

Elecciones legislativas 
de 1978, europeas de 
1979 y presidenciales y 
legislativas de 1981 12 41 47 

Elecciones europeas de 
1979 y presidenciales y 
legislativas de 1981 9 35 56 

Elecciones presidencia
les y legislativas de 1981 13 53 33 

FUENTE: Para las elecciones municipales de 1977, Mossuz-Lavau y Sinéau, p. 79 
(véase nota 24 del texto); para las restantes, Percheron, Subileau y Toinet, pp. 2-3 
(nota 24). 

resultados.34 Los demás casos, en los que se han introducido trayectorias 
electorales más dilatadas y en los que han entrado también consultas elec
torales de distinta naturaleza, plantean cuestiones de mayor interés. Las 
proporciones de las distintas categorías en las elecciones legislativas de 
1978, europeas de 1979, y presidenciales y legislativas de 1981, obtenidas 
por Percheron, Subileau y Toinet en base a los 744 electores inscritos 
en el octavo burean del segundo arrondissement parisino, deben mati
zarse señalando que el 8 por 100 de aquéllos sólo se abstuvo en las elec
ciones europeas de 1979 y que el 5 por 100 sólo votó en ellas, lo que 
sugiere de nuevo la relevancia del sentido político de la abstención, aso
ciado en este supuesto a la dimensión europea de la registrada en 1979, 
y plantea algunas dudas sobre la idoneidad de la categoría de los votan
tes/abstencionistas intermitentes. En el caso de las trayectorias de las 
elecciones europeas de 1979 y las presidenciales y legislativas de 1981, 
obtenidas por las mismas autoras de los itinerarios electorales de 23.000 
personas inscritas en las listes d'émargement de una muestra política y 
demográficamente representativa de 17 bureaux de vote de París,35 las 

34. Cfr. Mariette SINÉAU: Uabstention parisién aux élections municipales, 1965-
1977, en «Revue Frangaise de Science Politique», 28 (1978), pp. 55 ss. 

35. Cfr. PERCHERON, SUBILEAU y TOINET: «L'abstentionnisme en France: Le cas 
parisién», cit., pp. 12 ss. 
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tendencias parecen equilibrarse con arreglo a las mostradas en el cua
dro 2: poco menos de la décima parte de los electores se abstienen regu
larmente, algo más de la tercera parte vota siempre y el resto, que supo
ne la mayoría de los inscritos, se comporta electoralmente de modo 
intermitente. Sin embargo, las proporciones de los votantes constantes 
y de los votantes/abstencionistas intermitentes se invierten para el caso 
de las elecciones presidenciales y legislativas de 1981, analizadas por las 
mismas autoras y con idéntica muestra. Para explicar estas notables 
divergencias, acaso resulte conveniente considerar la movilidad del com
portamiento abstencionista mediante el desglose de los tipos de partici
pación electoral según la naturaleza de la elección —municipal, presi
dencial o legislativa—, tal como se hace en el cuadro 4. De acuerdo con 
una regla general que casi carece de excepciones, las variaciones obser
vadas muestran la existencia de comportamientos racionales en función 
de la importancia concedida a la consulta electoral y de la correspon
diente movilización política producida durante la campaña electoral. De 
ahí que los abstencionistas constantes crezcan de las elecciones presi
denciales a las legislativas, y de éstas a las municipales. De ahí también 
la fuerte presencia de los votantes constantes en las elecciones presiden
ciales, que afecta a tres de cada cuatro inscritos, y que se distancia clara
mente de la existente en las elecciones legislativas o municipales. Y, aun
que el abstencionismo intermitente sufre en cambio pocas oscilaciones, 
la notable disminución de la abstención en la segunda vuelta, indepen
dientemente del tipo de elección, evidencia su consideración por los 
electores como la «vuelta útil», aquella en la que se adopta la decisión 
definitiva. 

CUADRO 4 

Tipos de participación electoral en París según el tipo de elección, 2977-1981 

(En porcentajes) 

Elecciones 

Municipales de 1977 Presidenciales de 1981 Legislativas de 1981 

Ab s tencionis tas 
constantes 25 15 24 

Votantes 
constantes 62 72 60 

Abstencionistas 
de primera vuelta 8 9 11 

Abstencionistas 
de segunda vuelta 5 3 5 

FUENTE: Perdieron, Subileau y Toinet, p. 21 (véase nota 24 del texto) 
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Finalmente, los datos relativos a España proceden de la encuesta 
llevada a cabo por el Centro de Investigaciones Sociológicas en el verano 
de 1980,36 en la que se preguntaba a los entrevistados si habían votado 
en el referéndum constitucional de diciembre de 1978 y a qué partido 
habían votado en las elecciones legislativas de 1977 y 1979 y en las muni
cipales de abril de 1979. Como era de esperar (véase el cuadro 5), los 
muchos meses transcurridos desde la celebración de las consultas elec
torales sobre las que se preguntaba han incrementado sustancialmente 
la tendencia, presente en todas las encuestas postelectorales, a ocultar al 
entrevistador la abstención real; y a esta subestimación del abstencio
nismo se le ha unido, paradójicamente, una participación electoral infe
rior a la real, en parte explicable por la resistencia del entrevistado a reve
lar el sentido concreto de su voto, que crece a medida que la elección se 
aleja en el tiempo: en ambos casos, los porcentajes de «no sabe» y, sobre 
todo, de «no contesta» deben incluir tanto a votantes como a abstencio
nistas. De ahí que la columna relativa al referéndum constitucional sea 
la más aproximada al comportamiento real, al menos en su porcentaje 
de votantes: la pregunta que se formulaba pretendía sólo conocer si se 
había votado o no, sin profundizar en la opción votada, por lo que cabe 
presumir un mayor grado de sinceridad en las respuestas. 

CUADRO 5 

Participación y abstención electorales en cuatro consultas electorales 
en España, 1977-1979, según la encuesta del CIS. 

(En porcentajes)* 

Elecciones 
legislativas 

de 1977 

Referéndum 
constitucional 

de 1978** 

Elecciones 
legislativas 

de 1979 

Elecciones 
municipales 

de 1979 

Participación 
Abstención 
En blanco 
No sabe 
No contesta 

52 (79) 
21 (21) 
1 

10 
16 

64 (67) 
15 (33) 

• — 

2 
9 

56 (68) 
16 (32) 
1 
7 

20 

53 (61) 
18 (39) 
1 
8 

21 

* * 

Los números entre paréntesis en las filas de participación y abstención corres
ponden a los porcentajes reales de cada una de ellas. 
No se han incluido los porcentajes de los que no recuerdan, 8 por 100, y de 
los que no tenían la edad exigida, 3 por 100. 
FUENTE: Banco de Datos del CIS. 

36. La encuesta fue realizada en julio de 1980 por el Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS) a una muestra nacional de 3.457 españoles mayores de edad, bajo 
la dirección de José María Maravall, Julián Santamaría y José Juan Toharía. Debo 
agradecer a Pilar Alcobendas y al personal del Banco de Datos del CIS las facili
dades proporcionadas para efectuar tabulaciones propias de los datos originales 
de la encuesta, de los que sólo dos tablas se han incluido en este trabajo. 
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CUADRO 6 

Relación entre la participación y la abstención electorales en cuatro consultas 
electorales en España, 1977-1979 

Elecciones legislativas 
de 1977: Participación 

Abstención 

Referéndum constitucional 
de 1978: Participación 

Abstención 

Elecciones legislativas 
de 1979: Participación 

Abstención 

Elecciones municipales 
de 1979: Participación 

Abstención 
(AD 

Elecciones 
legislativas 

Partic. 

— 

86 
8 

93 
4 

86 
8 

(1091) 

de 1977 

Abstenc. 

— 

28 
47 

28 
62 

28 
62 

(442) 

(En porcentajes)* 

Referéndum 
constitucional de 1978 

Partic. 

70 
9 

— 

77 
3 

72 
7 

(1329) 

Abstenc. 

25 
64 

— 

26 
63 

24 
65 

(325) 

Elecciones 
legislativas de 1979 

Partic. Abstenc. 

85 
10 

86 
7 

_ 

89 
6 

(1183) 

14 
80 

13 
60 

^ 

9 
89 

(342) 

Elecciones 
municipales de 1979 

Partic. Abstenc. 

84 
11 

86 
7 

94 
3 

(1115) 

22 
69 

23 
52 

19 
76 

(401) 

TOTAL 

53 
22 

65 
16 

58 
17 

55 
20 

(2044) 

No se han incluido en el cuadro los porcentajes de no sabe o no contesta. 
FUENTE: Banco de Datos del CIS. 



Esto no obstante, he considerado de interés cruzar entre sí las res
puestas a esas preguntas e intentar la elaboración de una tipología de la 
participación electoral que pueda compararse a las que hemos exami
nado anteriormente. Para ello ha sido necesario eliminar de la muestra 
a los entrevistados que en junio de 1977 no tenían la mayoría de edad 
exigida para votar en las primeras elecciones legislativas (que era de 21 
años), ya que la posterior entrada de los mayores de 18 años, ocurrida 
a lo largo de seis meses desde diciembre de 1978, fecha de la celebración 
del referéndum constitucional, hubiera planteado problemas insolubles 
a la hora de elaborar la tipología de participación electoral. Aun así, la 
muestra resultante no se ha resentido de esta forzada exclusión, puesto 
que las 2.044 personas con las que se ha operado suponen una cantidad 
de casos suficiente. 

CUADRO 7 

Tipos de participación electoral en España, 1977-1979 

(En porcentajes, número de ocasiones en que los entrevistados con derecho al voto 
dejaron de votar en las elecciones legislativas de junio de 1977, referéndum consti
tucional de diciembre de 1978, elecciones legislativas de marzo de 1979 y elecciones 

municipales de abril de 1979) * 

Dejaron de votar Todos los entrevistados Excluyendo los votantes 
constantes 

En ninguna de las cuatro ocasiones 
(Votantes constantes) 56 — 

En una ocasión 
(Votantes habituales) 16 37 

En dos ocasiones 
(Abstencionistas ocasionales) 7 15 

En tres ocasiones 
(Abstencionistas habituales) 10 24 

En las cuatro ocasiones 
(Abstencionistas constantes) 11 24 

(N) (1458) (645) 

Se han excluido de la base de los porcentajes a los que no saben o no contestan. 
FUENTE: Banco de Datos del CIS. 

Teniendo a la vista estas consideraciones, el cuadro 6 recoge la rela
ción entre la participación electoral y la abstención electoral en las cua
tro consultas a las que nos hemos referido. Sus resultados, que vienen 
a constatar una vez más la movilidad del comportamiento electoral entre 
el voto y la abstención, se mueven, lógicamente, en la dirección esperada. 
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Pero como este cuadro tiene el inconveniente de hallarse limitado a la 
consideración del comportamiento electoral sólo entre dos elecciones, 
reviste más interés especificar la medida en que los entrevistados se agru
pan en cada una de las tres categorías de votantes constantes, abstencio
nistas constantes y votantes/abstencionistas intermitentes. A ello respon
de el cuadro 7, que tiene además la ventaja de permitir su comparación 
con el cuadro 1, en el que se agrupan de modo similar a los electores 
británicos. Aunque la comparación no debe llevarse a sus últimos extre
mos, entre otras cosas por la distinta naturaleza de las cuatro consultas 
electorales incluidas en el caso español —dos legislativas, una municipal 
y un referéndum, que arrojan en todos los sistemas políticos porcentajes 
de participación diferenciados—, resulta ilustrativo comprobar cómo los 
votantes constantes españoles suponen sólo un 56 por 100, frente a un 
72 por 100 de los británicos, y cómo los abstencionistas constantes suben 
hasta un 11 por 100, frente a un muy escaso 1 por 100 de los británicos. 
Y si la suma de los abstencionistas constantes y habituales británicos 
sólo alcanzaba al 3 por 100 de los electores, la suma de las mismas cate
gorías en el caso español se septuplica hasta alcanzar un 21 por 100. Las 
diferencias se completan si recalculamos los datos españoles con la exclu
sión de los votantes constantes: frente al 60 por 100 de los electores 
británicos que, de entre todos los que observaron un comportamiento 
electoral irregular, sólo dejaron de acudir a las urnas en una ocasión, en 
España esta categoría sólo efecta a un 37 por 100; en cambio, la pro
porción de los abstencionistas habituales y de los constantes sube hasta 
un 48 por 100, frente a sólo un 13 por 100 en el caso británico. 

Naturalmente, la constatación de la movilidad del abstencionismo y 
la comprobación de la peculiar distribución del comportamiento elec
toral de los españoles exige profundizar en las posibles causas que deter
minan la existencia de unas pautas diferenciadas con respecto a la mayor 
parte de los sistemas democráticos occidentales. Todo ello plantea de 
inmediato, cuando menos, una serie de preguntas sobre los perfiles so-
ciodemográficos y las actitudes políticas de cada una de las categorías 
integrantes en la tipología de participación electoral, especialmente la de 
los abstencionistas constantes. Pero sus posibles respuestas, cuya im
portancia sería difícil exagerar, no pueden desarrollarse en este trabajo, 
que sólo ha pretendido ser un punto de partida, de carácter meramente 
introductorio, para fundamentar las investigaciones posteriores sobre el 
tema. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Sin duda, las elecciones al primer Parlamento andaluz han propor
cionado unos resultados extremadamente significativos. Respecto a las 
celebradas hasta ahora en la España posterior a 1975, por cuanto han 
supuesto el triunfo de una formación política de «izquierdas», pero, ade
más, respecto a las celebradas en las diferentes Comunidades Autóno
mas, porque se ha producido, precisamente, el hundimiento del part ido 
que ha impregnado su propia existencia y toda su actividad política del 
sentimiento nacionalista andaluz. Ello, al margen de las evidentes dife
rencias entre Cataluña, País Vasco y Galicia y por encima de la discusión 
sobre si el sentimiento nacionalista andaluz era impulsado por un solo 
partido, en exclusiva o no, respecto a los demás con presencia en Anda
lucía.1 

Pues bien, todo ello quizá pueda ser comprendido no sólo por las 
específicas circunstancias que concurrieron en aquella campaña electo
ral, sino también por las vicisitudes a que se vio sometida la consecución 
de la autonomía política para Andalucía a través del procedimiento esta
blecido en el artículo 151 de la Constitución. 

1. Al margen de la mayor o menor autonomía política, organizativa, etc.,, de 
los partidos con implantación sólo en cada una de las Comunidades Autónomas y/o 
también en el resto de España, lo cierto es que en las elecciones al primer Par
lamento de Cataluña el porcentaje de votos obtenidos por los partidos con pre
sencia electoral exclusivamente en ella resultó, aproximadamente, de un 42 %, 
mientras en las elecciones al primer Parlamento Vasco esta cifra llegó a ser de 
un 65,4 %. En Galicia, con el mismo motivo, los porcentajes obtenidos por estos 
partidos supuso un 14,4 °/o, en claro contraste con las otras dos Comunidades Autó
nomas. (Resultados elaborados a partir de los datos facilitados por la Dirección 
General de Política Interior, Ministerio del Interior: «Información sobre resultados 
provisionales de votación.» Elecciones a los Parlamentos Vasco y Catalán, 9 y 20 
de marzo, respectivamente, y «Elecciones al Parlamento de Galicia. Información 
sobre resultados provisionales de la votación», 20 de octubre de 1981.) 
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Por ello, es interesante, antes de entrar en el análisis de los resulta
dos electorales, exponer sucintamente las líneas más significativas del 
proceso de constitución de la Comunidad Autónoma andaluza y el pano
rama electoral previo a la celebración de las elecciones de 23 de mayo. 

2. EL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA ANDALUZA 

Al margen de las circunstancias concretas que rodearon la elaboración 
del Título VIII de la Constitución, lo cierto es que al ser resultado del 
compromiso de planteamientos políticos encontrados respecto a la orga
nización territorial del Estado, su redacción y, consecuentemente, su 
aplicación práctica posterior, se han encontrado sometidas al predominio 
de unos u otros postulados organizativos en cada zona geográfica. Pero, 
además, hasta que el 28 de febrero de 1980 no se celebra en Andalucía 
el referéndum de ratificación de la iniciativa autonómica no parece exis
tir duda entre los estudiosos del tema respecto a la posibilidad de que 
alguna de las regiones no consideradas como «nacionalidades históricas» 
pudieran acceder a la autonomía a través del artículo 151 de la Constitu
ción, con mayores o menores rigideces en los planteamientos.2 

Efectivamente, las circunstancias políticas que llevaron al partido en 
el poder, en aquellas fechas UCD, a pedir la abstención en un referéndum 
que había convocado su Gobierno, obedecían no sólo a necesidades polí
ticas más o menos coyunturales, sino también al análisis teórico de las 
posibilidades comprendidas en el Título VIII, por lo demás compartidas 
por autores alejados en bastantes sentidos de aquellos planteamientos 
políticos. 

De este modo, Andalucía se encontró ante la necesidad de superar los 
requisitos señalados por el artículo 151 de la Constitución y la Ley Orgá
nica 2/1980, de 18 de enero, de regulación de las distintas modalidades 
de referéndum, al mismo tiempo que había de responder afirmativa
mente a una críptica pregunta, sin parangón en los referendums auto
nómicos celebrados hasta entonces, si quería acceder a la autonomía a 
través de la vía señalada por el artículo 151 y concordantes de la Cons
titución.3 

Pues bien, a pesar de la postura mantenida ante el referéndum por el 

2. En este sentido, un análisis de algunas de aquellas circunstancias y de los 
principales planteamientos doctrinales puede encontrarse en M. BONACHELA: El 
proceso autonómico andaluz: una aplicación peculiar del art 151 de la Constitu
ción. En el volumen colectivo: Los procesos autonómicos en la España posterior 
a la Constitución de 1978. Especial referencia al caso andaluz. A editar próxima^ 
mente por el Instituto de Desarrollo Regional. 

3. Sobre la diferente lógica seguida en la convocatoria de los distintos refe
rendums, de una parte vasco y catalán, y de otra gallego y andaluz pueden consul
tarse LINDE PANIAGUA y HERRERO LERA: Comentario a la Ley Orgánica de Modalida
des de Referéndum. En «Revista del Departamento de Derecho Político», núm. 6, 
noviembre 1980, pp. 83-105. 
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Gobierno que lo había convocado, con notorias interferencias en el pro
pio proceso de elaboración de la Ley Orgánica 2/1980 por la que habría 
de convocarse,4 en alguna provincia andaluza el porcentaje de partici
pación llegó a superar ligeramente el registrado con ocasión del refe
réndum constitucional en 1978, como se puede apreciar en el cuadro 
siguiente: 

CUADRO 1 

Porcentajes de participación alcanzados en los referendums celebrados 
en Andalucía 1976-1981 

Almería 
Cádiz 
Córdoba 
Granada 
Huelva 
Jaén 
Málaga 
Sevüla 
Andalucía 

1976 

Referéndum 
aprobación 

Ley Reforma 
Política 

80,9 % 
81,0 % 
82,7% 
81,9% 
81,9% 
81,4% 
81,6% 
80,5 % 
81,5 % 

1978 

Referéndum 
Cons titucional 

1980 1981 

67.1 % 
69,8% 
75,1% 
693 % 
69.2 % 
72,7 o/o 
67,5 % 
723 % 
70,7 % 

Referéndum 
ratificación 
iniciativa 

autonómica 

50,6 % 
61,4 % 
69,6 % 
62,5 % 
60,6 % 
63,2 % 
59,3% 
72,7 % 
64,2% 

Referéndum 
aprobación 

Estatuto 
-

43,6 % 
50,0 % 
61,8 % 
51,2% 
52,1 % 

X L a 

57,6 % 
52,1 % 
54,9 % 
533 % 

FUENTE: Elaboración propia según las fuentes recogidas en J. CAZORLA, M. BO-
NACHELA y J. LÓPEZ DOMECH: Participación electoral y población en Andalucía 1976-
1980. «Papers», Revista de Sociología. Universitat Autónoma de Barcelona, núm. 16. 
Barcelona, 1981, pp. 127-148. 

Actas de las Juntas Electorales Provinciales para el Referéndum de 1981. 

Con todo, pese a la confusión en que se discutió y aprobó la Ley Or
gánica 2/1980, al margen de la desorientación que en principio suponía 
la postura abstencionista ante el referéndum acordada por el Gobierno, 
sin embargo, las mayores oscilaciones en torno a la definitiva conse
cución de la autonomía a través de la vía señalada en el artículo 151 se 
van a producir una vez que se toma conciencia del hecho de que tan 
sólo faltaron 22.750 votos afirmativos en la provincia de Almería para 
entender cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 151 de la 
Constitución y el artículo 8, 4.° de la Ley Orgánica 2/1980. 

Más de la mitad de los andaluces habían ratificado el Referéndum 
afirmativamente (55.7%). mientras cerca de tres millones de nersonas 

4. En este sentido, Ripoixfes SERRANO, Ma. Rosa: «Notas acerca de la Ley Or
gánica de regulación de las distintas modalidades de referéndum». En Estudios so
bre la Constitución española de 1978. Secretariado de Publicaciones. Universidad de 
Valencia 1980, pp. 265-284. 
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habían decidido desoír las consignas abstencionistas del Gobierno 
(2.843.808 votantes). Sin duda, las cifras eran avasalladoras en relación 
con las alcanzadas por los referendums de aprobación de Estatutos de 
Autonomía celebrados hasta entonces, particularmente en el caso de Ga
licia. (Ver cuadro n.° 2.) 

En tales circunstancias, las peticiones de reforma del artículo 8, 4.° 
de la Ley Orgánica 2/1980, o, incluso, del propio artículo 151 de la Cons
titución, se suceden a part ir de marzo de 1980, con unas u otras varian
tes,5 hasta el extremo de que la discusión sobre las posibilidades de des
bloquear el proceso autonómico andaluz ocupó una parte sustancial de 
los debates a que dio lugar la presentación por el presidente del Gobierno 
de la cuestión de confianza en septiembre de 1980. 

CUADRO 2 

Números absolutos y porcentajes de participación y de votos afirmativos alcanzados 
en los referendums de aprobación de los estatutos vasco, catalán, gallego y en el 

referéndum de ratificación de la iniciativa autonómica en Andalucía 

Catalán 

Vasco 

Gallego 

Ref. andaluz 
20 octubre 

Ref. inic. aut. 
28 febrero 

Votos 
emitidos 

2.639.951 

921.436 

614218 

2.431.642 

2.843.808 

% 

59,7 % 

58,8 % 

2 8 ^ % 

53,5 % 

64,2% 

Núm. 
afirmativos 

* 

2327.038 

831.839 

450.556 

2.150.720 

2.472.198 

% sobre 
votos 

emitidos 

88,1 % 

90^% 

733% 

88,5 % 

86,9 % 

BOE núm. 269 
9-XI-1979 

BOE núm. 269 
9-XM979 

BOE núm. 9 
10-1-1981 

Ver cuadro 
núm. 1 

Ver cuadro 
núm. 1 

FUENTE: Elaboración propia a partir de las fuentes citadas. 

En efecto, con motivo de los debates en el Pleno del Congreso de 
los Diputados durante los días 16, 17 y 18 de septiembre, se materializó 
una «cuarta fórmula» —como la denominara el señor Clavero Arévalo— 

5. Desde la Enmienda presentada antes de la celebración del referéndum de 
28 de febrero de 1980 por el Grupo Socialista del Senado (Boletín Oficial de las 
Cortes Generales, Senado, I Legislatura, 14 de febrero de 1980, núm. 10), hasta la 
Proposición de Ley de «iniciativa de reforma constitucional» presentada por el 
Grupo Andalucista (BOCG, Congreso de los Diputados, I Legislatura, 11 de julio 
de 1980, núm. 98-1). 
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para intentar el desbloqueo de la autonomía andaluza, a través de un 
«pacto expreso» —como lo calificó el señor Arredonda Crecente— entre 
el señor Rojas Marcos y el ministro de Administración Territorial, señor 
Martín Villa.6 En su virtud, se intentaba utilizar lo dispuesto en el artícu
lo 144 de la Constitución, evitando la reforma del artículo 151 de la Cons
titución y/o de la Ley Orgánica 2/1980, como instrumento jurídico capaz 
de permitir la continuación del proceso autonómico andaluz, pese a las 
críticas de posible inconstitucionalidad de que fue objeto.7 Sin embargo, 
será la modificación de la Ley Orgánica reguladora de las distintas mo
dalidades de referéndum el camino finalmente adoptado, aunque ello su
ponga, a pesar de la opinión contraria de los portavoces del Grupo So
cialista, que, sobre todo verbalmente, se hayan podido sostener algunas 
de las críticas realizadas en su momento a la posible utilización del ar
tículo 144, particularmente la de «violentar la Constitución». 

Pese a todo, son aceptadas a trámite de urgencia dos Proposiciones 
de Ley de los grupos parlamentarios centrista, socialista del Congreso, 
comunista y andalucista que tratan de modificar el párrafo 4.° del artícu
lo 8 de la mencionada Ley Orgánica y sustituir en la provincia de Almería 
la iniciativa autonómica.8 En su virtud, y tras los consiguientes trámites 
parlamentarios —algunos ciertamente aleccionadores—9 se convierten, 
respectivamente, en las Leyes Orgánicas 1 2 y l 3 d e l 6 d e diciembre de 
1980,10 mediante las cuales se desbloquea el proceso autonómico andaluz, 
en la terminología entonces al uso. Pese a la indudable gravedad de la 
situación planteada por los resultados del referéndum de 28 de febrero 
de 1980, lo cierto es que la peculiar solución finalmente adoptada para 
resolver el problema no resultó tan brillante como se merecía el esfuerzo 
del pueblo andaluz. 

Este sinuoso proceso continuó su camino a tenor de lo establecido 

6. La definición como «fórmula» por parte del señor Clavero y el diálogo 
entre el señor Rojas Marcos (PSA-PA) y el señor Martín Villa (UCD), así como las 
concreciones del señor Arredonda (PSA-PA), se encuentran recogidas en los Diarios 
de Sesiones del Congreso de los Diputados de los días 16, 17 y 18 de septiembre 
de 1980, números 109, 110 y 111 (pp. 7.069-7.215), especialmente en las pp. 7.084, 
7.013, 7.160 y 7175-7176. 

7. En tal sentido insistieron especialmente los portavoces del Grupo Socialis
ta del Congreso, tanto el señor Peces Barba como el señor González Márquez, en 
los Diarios de Sesiones citados y, en concreto, en el relativo a la sesión celebrada 
el día 18 de septiembre, pp. 7.184-7.185 y 7.206-7.207. 

8. BOCG, Congreso de los Diputados, I Legislatura, 24 de octubre de 1980, nú
mero 108, I y núm. 109 - I. 

9. Como el hecho de que se le rechazase al señor Clavero Arévalo «la inclu
sión de una Disposición Transitoria dando carácter retroactivo a la proposición de 
Ley» en todo el trámite parlamentario, para ver admitida finalmente en el Pleno 
«por los mismos criterios que dijimos antes» (señor Arredonda Crecente, PSA-PA) 
o, aunque «no era absolutamente imprescindible», para evitar que «pudiera quedar 
flotando en el ambiente de esta Cámara la idea de que en un futuro algunas per
sonas pudieran dudar de la aplicación de esta Ley para el supuesto, para el hecho 
andaluz» (señora Becerril Bustamante, UCD). Diario de Sesiones del Congreso de 
los Diputados, núm. 127, 11 de noviembre de 1980, pp. 7.963-7.971. 

10. BOE, de 24 de diciembre de 1980. 
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en el artículo 151 y el texto del Proyecto de Estatuto de Autonomía, 
sobre la base del elaborado en agosto de 1979, es firmado en Carmona 
el 12 de febrero de 1981 y remitido por la Asamblea de Parlamentarios 
Andaluces, reunida en Córdoba, a la Mesa del Congreso de los Diputados, 
para su traslado a la Comisión Constitucional del Congreso en abril de 
1981." La Ponencia conjunta designada al efecto emite un Informe (al 
que se presentan toda una serie de votos particulares y motivos de 
desacuerdo) a defender ante la Comisión Constitucional y la Delegación 
de la Asamblea proponente.12 La Comisión Constitucional, con la asis
tencia de una Delegación de la Asamblea de Parlamentarios Andaluces, 
emite un Dictamen u que será sometido a referéndum el 20 de octubre 
de 1981, ratificado por el Congreso de los Diputados el 17 de diciembre de 
1981, por el Senado el 23 de diciembre del mismo año M y posteriormen
te, tras la correspondiente sanción real, publicado en el BOE n.° 9, de 
11 de enero de 1982, como Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

3. EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES 
EN ANDALUCÍA 

Pues bien, se ha afirmado que, en la elaboración del Estatuto tuvo 
gran importancia el cambio político ocurrido como consecuencia de las 
elecciones legislativas de marzo de 1979,15 hasta el extremo de que los 
resultados obtenidos por el PSA-PA en aquella fecha dieron lugar a que 
algunos autores consideraran su presencia como determinante de un 
«sistema político regional» propio de Andalucía, distinto al existente 
en el resto de España y con caracteres diferenciales respecto al que pre
sentan otras Comunidades Autónomas.16 

En efecto, consideradas las dos elecciones legislativas celebradas 
hasta la fecha, el Partido Socialista de Andalucía-Partido Andaluz incre
menta sus votos en un 6,2 %, consiguiendo duplicar, con mucho, los 
votos obtenidos en 1977. Sin embargo, la distribución de tales incremen-

11. BOCG, Congreso de los Diputados, I Legislatura, 15 de abril de 1981, nú
mero 56 - 1 . 

12. BOCG, Congreso de los Diputados, I Legislatura, 23 de junio de 1981, 
núm. 56-11. 

13. BOCG, Congreso de los Diputados, I Legislatura, 21 de julio de 1981, 
núm. 56 - II. 

14. BOCG, Congreso de los Diputados, I Legislatura, 30 de diciembre de 1981, 
núm. 56-III. 

BOCG, Senado, I Legislatura, 29 de diciembre de 1981, núm. 205 (b). 
15. En este sentido. PORRAS NADALES, A.: El referéndum de iniciativa autonó

mica del 28 de febrero en Andalucía. En «Revista de Estudios Políticos», núm. 15, 
Nueva Época, mayo-junio, pp. 175-194. 

16. Así lo estimaron entonces, DE ESTEBAN, Jorge, y LÓPEZ GUERRA, Luis: Las 
Elecciones Legislativas del 1 de marzo de 1979. Centro de Investigaciones Socioló
gicas. Madrid, 1979. 
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tos, como puede apreciarse en el cuadro número 3, resulta bastante he
terogénea en el conjunto de las provincias andaluzas puesto que mien
tras en Almería y Jaén los resultados electorales se mantienen o sufren 
un ligero incremento, en Cádiz y Sevilla obtiene casi diez puntos más 
en las elecciones legislativas de 1979 respecto a 1977. En cualquier caso, 
excepto en Almería, el PSA-PA incrementa sus votos en todas las pro
vincias andaluzas. 

CUADRO 3 

Evolución de los votos obtenidos por el PSA-PA en las elecciones celebradas 
en Andalucía entre 1977 y 1979 

Almería 
Cádiz 
Córdoba 
Granada 
Huelva 
Jaén 
Málaga 
Sevilla 
Andalucía 

1977* 
Votos 

5.225 
40.843 
13.177 
12.665 
5.037 
6.488 

22.137 
33.629 

139.201 

% 

2,9 
9,6 
3,6 
3,6 
2,5 
2,0 
5,2 
4,9 
4,7 

1979 % 
Votos 

5.074 
81.598 
36.826 
22.136 
17.720 
11.335 
49.552 

101.601 
325.842 

LegisL 
% 

2,8 
19,3 
9,9 
6,1 
9,5 
3,4 

11,8 
14,5 
10,9 

¿979 % 
Votos 

5.755 
48.616 
25.990 
23.132 
11.566 
6.828 

40.764 
82.177 

244.828 

Municipales 
% 

3,5 
13,3 
7,4 
7,0 
6,8 
2,2 

1 U 
13,1 
9,1 

* US (PSP, PSA) y PSOE. 
FUENTE: Elaboración propia a partir de las fuentes recogidas en J. CAZORLA, 

M. BONACHELA y J. LÓPEZ DOMECH: Participación electoral y población en Andalu
cía 1976-1980. «Papers», núm. 16, Barcelona 1981, pp. 93-125. 

Como se puede observar, son significativos los resultados de las elec
ciones municipales de 3 de abril de 1979, puesto que en las dos únicas 
provincias donde se produce un aumento en el número de votos al PSA-
PA entre el 1 de marzo y el 3 de abril de aquel año será en Almería y 
Granada, Volviendo a los niveles de 1977 tan sólo la provincia de Jaén, 
mientras las demás se sitúan por debajo de los porcentajes alcanzados 
en esta fecha. 

Sin embargo, en un análisis sistemático por comarcas, según la 
división realizada por el Ministerio de Agricultura, los perfiles de su evo
lución parecen ser más nítidos. En Cádiz, los incrementos más especta
culares son los experimentadosen la Campiña de Cádiz, Costa Noroeste 
y Campo de Gibraltar, aunque en todas ellas se producen descensos no
torios en las elecciones municipales de abril de 1979. En Sevilla, comar
cas como La Vega han mantenido sus incrementos continuos incluso 
en tales elecciones mientras otras como El Aljarafe y La Campiña refle
jan la tónica general de descenso en estas últimas. 
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Ahora bien, en la provincia de Málaga, donde también fueron cuan
tiosos los incrementos de votos obtenidos por el PSA-PA, en dos comar
cas (Serranía de Ronda y Vélez Málaga) el incremento se mantuvo as
cendente y continuo entre 1977 y las elecciones municipales. Más aún, 
situaciones de este mismo sentido se produjeron en Almería (Campo de 
Níjar y Campo de Tabernas), Córdoba (Campiña Baja), Granada (La Vega 
y Alhama), Huelva (Costa) y Jaén (Campiña del Sur). Por tanto, Cádiz 
es la única provincia andaluza donde ninguna comarca registra un in
cremento progresivo de votos al PSA-PA entre las Elecciones Legisla
tivas de 1977 y las municipales de 1979, siendo, sin embargo, aquella pro
vincia que ofrece los mayores porcentajes de votos a este partido en 
todas las elecciones, especialmente las legislativas de 1979, y en las que 
más se incrementan sus votos entre las dos elecciones legislativas cele
bradas hasta 1979. En el resto de las provincias, al menos existe una 
comarca en cada una de ellas donde se registraron incrementos de votos 
entre las dos elecciones tomadas como extremos temporales, mientras 
tan sólo seis comarcas en toda Andalucía no registran incrementos en 
los votos al PSA-PA entre las dos elecciones legislativas celebradas. De 
estas últimas, cuatro se encuentran en Almería (Alto y Bajo Almanzora, 
Río Nacimiento y Alto Andarax), una en Granada (Huesear) y otra en 
Jaén (El Condado). 

De todos modos, el generalizado incremento de votos obtenidos por 
el PSA-PA entre 1977 y 1979 es uno de los fenómenos significativos de 
la evolución electoral de las fuerzas políticas andaluzas. En un análisis 
detallado de la misma se podrían extraer algunas hipótesis de trabajo 
tanto o más significativas que la mencionada. 

En este sentido, algunas conclusiones interesantes se pueden dedu
cir de la consideración de los votos obtenidos en las distintas elecciones 
por PSOE, PCE y PSA-PA, de un lado, y UCD y AP (CD), de otro. En efec
to, es claramente constatable, como puede apreciarse en el cuadro núme
ro 4, que se ha producido un descenso continuo y progresivo de los votos 
obtenidos por UCD y AP (CD) en las tres elecciones que ahora se anali
zan (41,1 %, 35,7% y 32,9%, respectivamente). En sentido inverso, los 
votos obtenidos por PSOE, PCE y PSA-PA aumentaron desde 51,1 % en 
1977 a 57,3 % en las elecciones legislativas de 1979, aunque descendieran 
ligeramente con motivo de las elecciones municipales (56,5 %) , probable
mente debido a la presencia de coaliciones locales o independientes de 
los mencionados partidos. En concreto, no deja de resultar significativo 
que sea en Almería, Granada y Huelva, las provincias donde los votos 
de PSOE, PCE y PSA-PA eran comparativamente menores en 1977, aque
llas en que el incremento en las elecciones legislativas de 1979 resulta 
mayor. Al contrario, Cádiz es la segunda provincia en votos a los men
cionados partidos en 1977 y la única en que se produce un incremento 
de UCD y AP (CD) entre las dos elecciones legislativas, aunque en Jaén 
también se produce un aumento de los votos a estos últimos partidos 
entre las fechas tope analizadas. 
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Evolución de los votos 
y 

r 

Almería 

Cádiz 

Córdoba 
r 

Granada 

Huelva 

Jaén 

Málaga 

Sevüla 

Andalucía 

1977 

(1) 

66.475 
36,3 % 

236.426 
55,4 % 

194.309 
53,4 °/o 

158.021 
44,9 % 

82.083 
41,1 °/o 

159.321 
50,3 % 

240.483 
56,5 °/o 

376.508 
54,4 % 

1.513.626 

CUADRO 4 

obtenidos en Andalucía por PSOE más PCE más PSA-PA 
VCD más CD (AP) entre 1977 y 1979 

(2) 

105.063 
57,4 % 

134.546 
31,5 % 

150.761 
41,4 % 

177.473 
50,4 % 

104.006 
52,1 % 

131.011 
41,3 % 

150.141 
35,3 % 

264.506 
38,2 % 

1217.507 

1979 

(1) 

86.390 
46,8 % 

250.115 
59,3 % 

218.617 
58,5 % 

195.522 
54,2 % 

95.935 
51,4 % 

191.662 
57,7 % 

251.085 
59,9 % 

415.800 
59,5 % 

1.705.126 

Legislativas 

(2) 

88.921 
48,2 % 

135.265 
32,1 % 

131.643 
35,2 % 

148.065 
41,0 % 

74.836 
40,1 % 

122.961 
37,0 % 

136.505 
32,6 % 

223.527 
32,0 % 

1.061.723 

1979 

(1) 

69.445 
42,3 % 

218.820 
59,8 % 

203.188 
58,2 °/o 

166.847 
50,5 °/o 

80.408 
47,5 % 

175.261 
55,3 % 

216.158 
59,1 °/o 

386.340 
61,5 % 

1.516.467 

Municipales 

(2) 

72.115 
44,0 % 

112.197 
30,7 % 

1Í3.727 
32,6 % 

125.869 
37,9 % 

57.847 
342 % 

120.693 
38,1 °/o 

93.523 
25,6 % 

189.797 
30,2 % 

885.168 

(1) PSP más PSOE más PCE más PSA-PA. 
(2) UCD más CD (AP). 

FUENTE: Elaboración propia a partir de las fuentes recogidas en J. CAZ ORLA, 
M. BONACHELA y J. LÓPEZ DOMECH: Participación electoral y población en Andalu
cía 1976-1980. «Papers», núm. 16, Barcelona 1981, pp. 93-125. 

En una observación provincial, UCD y AP (CD) obtienen sus mayo
res porcentajes de votos en una comarca de Granada (Las Alpujarras, 
81,5 %) , aunque cuatro de las comarcas de Almería (Los Vélez, Campo 
de Tabernas, Río Nacimiento y Alta Almanzora), registran porcentajes 
entre 69,5 % (Alto Almanzora) y 74,5 % (Los Vélez), no superados en 
ninguna otra provincia, excepto en la propia Granada (Valle de Lecrín, 
70,3 % ) . Tan sólo una comarca en Córdoba (Penibética, 64 %) y otra 
en Huelva (La Sierra, 61 %) presentan cifras similares. Al contrario, por
centajes equiparables a los anteriores se obtienen por PSOE, PCE y 
PSA-PA en algunas comarcas de Cádiz ÍLa Janda. 62.1 %). Granada CIz-
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nalloz 60,3 %), Málaga (Centro Sur 60,1 % y Sevilla (Las Marismas 
60,1 %), aunque cifras bastante aproximadas se registran en otras co
marcas de Cádiz (Campiña de Cádiz, 59,3 %), Córdoba (Campiña Baja, 
59,3 % y La Sierra, 58,8 %), Jaén (Campiña Norte, .58,8 %) y El Con
dado, 57 %) y Sevilla (La Vega, 57,8 °/o). 

En las elecciones legislativas de 1979 los descensos de votos a UCD 
y CD (AP) resultan considerables en el conjunto de Andalucía (5,4 %), 
pero estas pérdidas se distribuyeron de manera desigual entre las dife
rentes provincias. En efecto, la única donde se produce aumento en el 
número de votos, aunque insignificante, es Cádiz (0,6 %) , absolutamen
te fuera del contexto de descensos en el total de Andalucía y en el resto 
de las provincias. De estas, son Huelva (—12 %), Granada (—9,4 %) y 
Almería (—9,4 %) aquellas en que el descenso es más acusado, mientras 
Málaga (—2,7 %) y Jaén (—4,3 °/o) registran las menores pérdidas. 

No obstante, los mayores porcentajes de votos a estos partidos 
siguen concentrándose en comarcas de Granada (Las Alpujarras, 61,5 % 
y Valle de Lecrín, 50,1 %) y Almería (Alto Almanzora, 60,1 %) , Los Vélez, 
59,8 % y Campo de Tabernas, 59,5 %), precisamente aquellas que en 1977 
también habían concentrado los mayores porcentajes. Por el contrario, 
los resultados conjuntos de PSOE, PCE y PSA se incrementan en todas 
las comarcas de Andalucía, excepto en una de Cádiz (La Janda —6,2 %). 

En cualquier caso, el análisis de la evolución electoral de las distin
tas fuerzas políticas puede contribuir a precisar estas impresiones. 

En tal sentido, como se puede apreciar en el cuadro número 5, pro
bablemente sea un primer dato relevante la ligera radicalización que se 
observa entre ambas elecciones legislativas, en tanto que los votos de 
«extrema derecha» se incrementan en un 1,3 % en el conjunto de Anda
lucía, de una forma globalmente homogénea aunque no demasiado sig
nificativa, mientras la «extrema izquierda» aumenta sus votos en 1,2 % 
en el conjunto de Andalucía pero el ascenso en provincias como Sevilla 
(5,2 %) , Cádiz (4,4 %), Huelva (4,1 %) y en menor medida, Jaén (2,4 %) 
destaca respecto a la evolución media en todo el territorio. 

En un análisis comarcal resalta a primera vista el hecho de que los 
votos de «extrema derecha» aumentan en las elecciones legislativas de 
1979 en todas las comarcas de Málaga, Sevilla y Jaén, aunque en las dos 
primeras de modo insignificante, mientras este fenómeno se refleja en 
casi todas las comarcas de la provincia de Córdoba (excepto en Las 
Colonias) de un modo ligeramente más significativo. Por el contrario, 
el voto a «extrema izquierda» aumenta en todas las comarcas de Almería, 
Cádiz, Huelva, Jaén y Málaga, aunque en algunas de ellas de modo in
significante (Jaén). En el resto de las provincias estos aumentos se pro
ducen en casi todas las comarcas, excepto, precisamente en algunas 
donde había obtenido sus mejores resultados en 1977 (Campiña Alta, 
en Córdoba; Guajar-Costa, en Granada; y La Sierra Sur en Sevilla), 
aunque en otras su aumento será continuo hasta las elecciones autonó
micas de 1982 (La Campiña y La Janda en Cádiz; Andévalo Oriental y 

Costa en Huelva y La Campiña, en Sevilla). 
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CUADRO 5 

Diferencias entre los porcentajes de votos obtenidos 
por las distintas fuerzas políticas en Andalucía entre las elecciones legislativas 

de 1977 y 1979 

PSOE VCD PC A PSA AP EXT.DJ EXT. IZQ.2 OTROS3 BLANCOS NULOS 

Almería 
Cádiz 
Córdoba 
Granada 
Huelva 
Jaén 
Málaga 
Sevilla 
Andalucía 

9,6 
- 6 , 4 
- 3 , 7 

3,8 
1,8 
3 

- 3 , 7 
- 7 , 2 
- 2 , 1 

- 5,9 
IX 

- 2,6 
- 7,1 
— 10,2 

3,3 
1,6 

- 4,7 
- 2,7 

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

- 0 , 1 
9,7 
6,3 
2,5 
7 
1,4 
6,6 
9,6 
6,2 

- 3 , 7 
- 1 , 6 
— 3,6 
- 2 , 3 
- 1 , 6 
— 5 
- 4 , 3 
- 1 , 6 
- 2 , 8 

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

- 0 , 2 

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

- 2 , 6 
— 6,8 
- 0 , 9 
- 1 , 5 
- U 
- 5 , 9 
- 2 , 9 
- 1 , 8 
- 3 , 1 

0 
- 0 , 1 

0,1 
- 0 , 1 

0,1 
0 

— 0,3 
- 0 , 1 
- 0 , 1 

0,3 
0 
0 
0,2 

— 0,3 
0,2 

- 0 , 1 
- 0 , 2 
- 0 , 1 

1. Se consideran incluidos en «extrema derecha»: FN, AN-18 Julio, FEJONS (a), FEJONS, Círculos José Antonio, UNE. 
2. Se consideran incluidos en «extrema izquierda»: AET-HU, BAI, AET-Sevilla, CAÍ, FDI, FUT, MCE-OIC, PTE, LCR, OCE-BR, 

PCT, ORT, UCE, POC, PCOE y FJT. 
3. Se consideran incluidos en «Otros»: Siet. Indep. Campo Gibraltar, URA, CI de Córdoba, A. Soc. Agrá. PAE, IPYME, Málaga, 

ANEPA, P. Prov. RSE, PL indpt, PSOE (h), ULE, MSA, A. Soc. Democ. 

FUENTE: Elaboración propia según enumeración contenida en J. CAZORLA, M. BONACHELA y J. LÓPEZ DOMECH: Participación elec
toral y población en Andalucía 19764980. «Papers», Revista de Sociología. Universitat Autónoma de Barcelona, núm. 16. Barcelo
na 1981, pp. 127-148. 



De todos modos, los porcentajes alcanzados por la «extrema dere
cha» obtienen sus máximos en cifras apenas significativas, casi siempre 
en las legislativas de 1979 (Campaña Sur, 4,1 % y El Condado, 3,1 %, en 
Jaén; Los Pedroches, 3,6 %, en Córdoba), excepto en el caso de Almería 
(Campo de Tabernas, 3,3 %, en 1977), mientras los votos a «extrema iz
quierda» alcanzaron porcentajes más elevados que los ya mencionados 
en general en las mismas elecciones y particularmente en las provincias 
de Sevilla (La Sierra Sur, 16,1 % y Estepa 8 %) , Cádiz (La Janda, 6,4 % 
y Costa Noroeste, 4,8 %) y Huelva (Costa 5,7 % y Andévalo Oriental, 
5,6 %) . Sin embargo, los porcentajes de incremento de votos suelen ser 
ligeramente favorables a los partidos de «extrema derecha». Así, mien
tras ésta consigue sus mayores incrementos en Jaén (Campiña Sur, 
3.6 %), Córdoba (Los Pedroches, 2,9 %) , Huelva (Condado Campiña, 
2,9 %) y Granada (Guadix, 2,5 %), la «extrema izquierda» consigue me
jorar sus posiciones homogéneamente, alcanzando sus mejores resulta
dos en comarcas de Sevilla (Estepa, 3,7 %), Huelva (Costa, 2,5 %) y 
Cádiz (a Janda, 1,8 96). 

En resumen, se producen incrementos en el número de votos reci
bidos tanto por los partidos de «extrema derecha» como de «extrema 
izquierda» entre las dos elecciones legislativas celebradas hasta 1979, 
aunque en el primer caso los mejores porcentajes corresponden a las 
provincias de Jaén (2,8 %) y Málaga (3,9 %) en las elecciones legislativas 
de 1979, mientras en el segundo los aumentos respecto a 1977 suelen ser 
superiores globalmente en las distintas comarcas, especialmente de Cádiz 
(4,4 %) , Huelva (4,1 %) y Sevilla (5,2 %), en la misma fecha. En defini
tiva, se podría hablar de una ligera radicalización del electorado anda
luz, en los términos antes mencionados, a no ser porque la presentación 
de candidaturas conjuntas de AP (CD) y FN en distintas zonas con mo
tivo de las elecciones municipales de abril de 1979 impide elevar a la 
categoría de generalización algo que es sólo una hipótesis a verificar 
posteriormente. 

Por lo que se refiere al resto de los partidos considerados en el 
mencionado cuadro, tanto PSOE como UCD y AP (CD) sufren pérdidas 
entre ambas elecciones legislativas cuantitativamente similares (2,1 %, 
2.7 % y 2,8 %, respectivamente), pero con grandes diferencias entre 
ellos. Así, mientras AP (CD) pierde votos en todas las provincias anda
luzas, UCD consigue aumentar sus resultados en Cádiz (2,2 °/o), Jaén 
(3,3 %) y Málaga (1,6 %), aunque no de modo tan significativo a como 
lo hace el PSOE en Almería (9,6 %) y Granada (3,8 %), provincias que 
registran incremento de este último partido junto a Jaén (3 %) y Huelva 
(1,8 % ) . El PCE es el único partido que mejora sus posiciones en todas 
las provincias andaluzas. 

Como se puede observar, Huelva es la provincia donde se producen 
mayores pérdidas de UCD (—10,2 %) junto a la tercera en aumentos de 
votos al PSA-PA (7 %) y aquélla en que el PSOE obtiene sus menores au
mentos. Granada (—7,1 %) y Almería (—5,9 %) son las siguientes en 
orden de pérdidas de votos de UCD, aquéllas en que más ha aumentado 
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el voto al PSOE y la primera una de las dos que más reflejaba el incre
mento del voto al PCE (3 %) , aunque también una de las dos en que se 
produjo menos aumento del voto al PSA-PA, junto a Jaén. Almería, sin 
embargo, presenta porcentajes insignificantes de aumento del voto PCE 
(0,9 96) y pérdidas PSA-PA (—0,1 %). 

Las provincias en que más se acusan las pérdidas del PSOE son 
Sevilla (—7,2 %) y Cádiz (—6,4 %) precisamente aquellas dos que re
flejan un mayor incremento del voto PSA-PA (9,6 % y 9,7 %, respecti
vamente), aunque mientras en la primera se producen pérdidas de UCD 
(—4,7 %) y AP (—1,6 %) , en la segunda UCD aumenta sus votos (2,2 %) 
y en ambas existe incremento del voto PCE, aunque de manera desigual 
(2,5 % y 0,5 %, respectivamente). 

Tan sólo las provincias de Cádiz y Jaén reflejan un aumento conti
nuado en el voto a UCD, incluso en las elecciones municipales de 1979. 
Por el contrario, Málaga y Sevilla son las únicas provincias andaluzas 
donde se mantienen unos descensos continuos de voto al PSOE en las 
tres elecciones celebradas hasta 1979. Considerando también aquellas 
elecciones municipales, el PCE es el único partido que mantiene un in
cremento constante en sus resultados electorales (11 %) , superior inclu
so al conseguido por el PSA (8,4 %) , especialmente en Sevilla (8,9 %), 
mientras el resto de los partidos mencionados presentan pérdidas, si 
bien superiores por parte del PSOE (—8,9 %) respecto a UCD (—5,7 %) 
y AP (CD) (—5,2 °/o). 

Sin embargo, entre las dos elecciones legislativas celebradas hasta 
esa fecha, UCD seguía siendo el partido ganador en todas las comarcas 
de la provincia de Almería, excepto en el Campo de Ni jar, donde gana 
el PSOE, que se perfila como el segundo partido en la provincia, pero 
acortando sus diferencias respecto a UCD de modo considerable (22,3 % 
en 1977 y 7,1 % en 1979). 

Una situación similar se refleja en Granada y Huelva. En aquélla 
el PSOE pasa a ser ganador en cuatro comarcas antes de la victoria UCD 
(La Vega, Baza, Montefrío y Guajar Costa), al mismo tiempo que incre
menta sus diferencias respecto a UCD en aquellas comarcas donde ya 
había logrado el triunfo en 1977 (Iznalloz) y reduce las diferencias en 
aquéllas en que sigue obteniendo UCD la primera posición. En Huelva 
incrementa sus diferencias respecto a UCD donde ya había obtenido el 
primer puesto en 1977 (Andévalo Oriental), triunfa por primera vez en 
dos comarcas (Sierra y Andévalo Occidental) y reduce las diferencias 
en aquellas otras donde UCD sigue obteniendo la primera posición. 

En Cádiz se produce el único caso de Andalucía en que una comar
ca en que el PSOE había triunfado en 1977 contempla una victoria de 
UCD en las elecciones legislativas de 1979 (Costa Noroeste), mientras 
reduce sus diferencias respecto a aquél en dos (Campiña de Cádiz y 
La Janda), mantiene las diferencias en otra (Campo de Gibraltar) e in
cluso las incrementa en una (Sierra de Cádiz). En sentido contrario, en 
Córdoba, UCD logra reducir sus diferencias respecto al PSOE en dos 
comarcas (La Sierra y Campiña Baja), mientras éste consigue desban-
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car a aquélla en otras dos (Los Pedroches y Las Colonias) y se le aproxi
ma considerablemente en las restantes. 

Por último, Jaén y Sevilla presentan un panorama similar entre ellas 
y diferenciado respecto a las demás provincias, por cuanto el PSOE 
llega a triunfar en todas sus comarcas excepto dos (La Sierra Sur, en 
Jaén y El Aljarafe en Sevilla), mientras en Málaga aunque UCD avanza 
globalmente sus posiciones respecto al PSOE, en las distintas comarcas 
no se produce ninguna alteración respecto a los resultados ocurridos 
en 1977. 

En cualquier caso, los comentarios anteriores hay que entenderlos 
matizados por el hecho de que el PSA-PA no aparece como ganador, o 
incluso como segundo clasificado, en ninguna comarca andaluza en las 
tres elecciones analizadas. Siempre han sido UCD y/o PSOE quienes 
han ocupado estos lugares, aunque en las elecciones municipales se 
produce alguna situación en que se ven desplazados de alguna de las 
posiciones mencionadas. Del segundo puesto, por el empuje de candida
turas independientes en Almería (Los Vélez) y Huelva (Condado Litoral) 
y por el avance del PCE en Cádiz (Campiña de Cádiz), Córdoba (Campi
ña Alta), Granada (Valle de Lecrín) y Sevilla (Aljarafe). En tan sólo una 
comarca de Andalucía este último partido consigue la primera posición 
en las mencionadas elecciones (Campiña Baja, en Córdoba). Por lo demás, 
es el único partido que consigue tal posición en cualquiera de las co
marcas andaluzas en alguna de las tres elecciones analizadas. 

En resumen, como puede apreciarse en el cuadro número 6, mien
tras UCD resultaba ganadora en 1977 en Almería, Granada y Huelva, el 
PSOE reducía espectacularmente las diferencias entre ambos en las le
gislativas de 1979, pero sin llegar a constituirse en vencedor en ninguna 
de ellas. Algo similar, pero en sentido contrario, ocurría en Cádiz, Córdo
ba, Málaga y Sevilla, mientras Jaén es la única provincia andaluza en 
que se incrementan las diferencias registradas en 1977 entre el partido 
ganador (PSOE) y el segundo clasificado (UCD). 

Por todo ello, se pueden considerar como hipótesis de trabajo res
pecto a la evolución electoral andaluza, a verificar posteriormente, al 
menos las siguientes: 

1. Ligera radicalización, aunque progresiva, del electorado andaluz, 
especialmente clara en las elecciones legislativas de 1979 y particular
mente en determinadas zonas geográficas por su intensidad de voto a los 
partidos de «extrema izquierda» con ocasión de las elecciones municipa
les (La Janda, 9,8 %, en Cádiz; Guajar Costa, 13,1 %, en Granada, y La 
Campiña, 7,5 % y La Sierra Sur, 14,4 °/o, en Sevilla). 

2. Evolución constante y positiva del voto al PCE, especialmente 
clara en algunas provincias andaluzas (Cádiz, Córdoba, Jaén, Málaga y 
Sevilla). 

3. Incremento de los votos PSA, particularmente entre las dos elec
ciones legislativas y en determinadas zonas geográficas, pero con menor 
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CUADRO 6 
i 

Evolución de las diferencias entre los dos primeros partidos 
en las distintas provincias andaluzas 1977-1979 

Legislativas 1977 Legislativas 1979 Municipales 1979 

Provincia 1 2 Diferencia 1 2 Diferencia 1 2 Diferencia 
entre ambos entre ambos entre ambos 

Almería 
Cádiz 
Córdoba 
Granada 
Huelva 
Jaén 
Málaga 
Sevilla 
Andalucía 

UCD 
PSOE 
PSOE 

UCD 
UCD 

PSOE 
PSOE 
PSOE 
PSOE 

PSOE 
UCD 
UCD 
PSOE 
PSOE 

UCD 
UCD 
UCD 
UCD 

22,3 
9,2 
U 

11,7 
13,9 
6,1 

12,1 
4,2 
U 

UCD 
PSOE 
PSOE 
UCD 
UCD 
PSOE 
PSOE 
PSOE 
PSOE 

PSOE 
UCD 
UCD 
PSOE 
PSOE 
UCD 
UCD 
UCD 
UCD 

7,1 
0,7 
0,1 
0,9 
1,9 
8,0 
6,8 
1,8 

' • 7 

UCD 
PSOE 
UCD 
UCD 
UCD 
PSOE 
PSOE 
UCD 
UCD 

PSOE 
UCD 
PSOE 
PSOE 
PSOE 
UCD 
UCD 
PSOE 
PSOE 

10,3 
0,1 
3,9 
8,7 
3,1 
2,9 
5,8 
2,1 
1,8 

FUENTE: Elaboración propia a partir de las fuentes recogidas en J. CAZORLA, M. BONACHELA y J. LÓPEZ DOMECH: Participa
ción electoral y población en Andalucía 1976-1980. «Papers», Revista de Sociología. Universitat Autónoma de Barcelona, núm. 16. 
Barcelona 1981, pp. 127-148. 



intensidad y menos homogéneo que el aumento del PCE (Cádiz, Málaga, 
Sevilla y Córdoba). 

4. Globalmente, aunque con las diferencias interprovinciales señala
das anteriormente, ligero pero continuo incremento de las diferencias 
entre PSOE y UCD entre 1977 y 1979. 

5. Descenso generalizado de los votos obtenidos por AP (CD) que 
culmina en las elecciones municipales con la coalición AP-FN en diversas 
zonas geográficas. 

4. LAS ELECCIONES DE 23 DE MAYO DE 1982 

Ante este conjunto de circunstancias, las elecciones al primer Parla
mento de Andalucía presentaban caracteres peculiares, no sólo porque 
suponían medir en términos electorales las posturas políticas mantenidas 
en el proceso de constitución de Andalucía como Comunidad Autónoma, 
sino también porque se consideraban un importante avance de las técni
cas y estrategias a utilizar en las elecciones legislativas que ya se preveían 
como necesariamente anticipadas. Además, su interés se consideraba real
zado por el hecho de observar si Andalucía seguiría siendo uno de los 
principales bastiones electorales del PCE y, fundamentalmente, por con
trastar los resultados que obtendría el partido que durante algunos años 
había reclamado para sí, casi en exclusiva, la defensa de los intereses de 
Andalucía (PSA-PA). La reciente alianza de socialistas y comunistas en 
el Consejo General del Principado de Asturias no hacía sino incremen
tar el carácter de test con que se presentaban estas elecciones para todas 
las fuerzas políticas y coaliciones electorales que concurrían por el voto 
de los andaluces. 

Por todo ello, algunos de los aspectos presentados por la campaña 
electoral parecían irrepetibles en el futuro, desde la presencia de elemen
tos místico-religiosos hasta la dura y agresiva campaña desatada por la 
Confederación de Empresarios Andaluces, pasando por las continuas re
ferencias a la alianza «social-comunista», sin mencionar el espinoso de
bate sobre la «libertad de enseñanza». 

Las elecciones fueron convocadas por la Junta Preautonómica, de 
acuerdo con el Gobierno, de conformidad con lo establecido en la Dispo
sición Territorial Cuarta, apartado uno, del Estatuto de Autonomía, me
diante Decreto de la Junta de Andalucía de 8 de marzo de 1982 (BOE de 
26 de marzo), siendo de aplicación para estas elecciones «las normas 
vigentes para las elecciones al Congreso de los Diputados». 

En estas primeras elecciones al Parlamento andaluz, como establece 
el apartado tercero de la mencionada Disposición, los diputados se en
contraban distribuidos de la siguiente forma: «Almería, once; Huelva, 
once; Jaén, trece; Granada, trece; Córdoba, trece; Cádiz, quince; Mála
ga, quince, y Sevilla, dieciocho». 
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a) La campaña electoral 

Elaborar en este momento un análisis exhaustivo de la campaña 
electoral realizada por los distintos partidos y coaliciones electorales 
resulta, sin duda, desproporcionado, sin embargo, han de resaltarse algu
nos rasgos que estuvieron presentes en su desarrollo y que constituyeron 
aspectos significativos en torno a los cuales se desenvolvió la campaña 
electoral. En este sentido, estudiando la prensa andaluza de aquellas 
fechas se podrían considerar como hechos más destacados los siguientes: 

1. Desarrollo de una «campaña institucional, informativa y clarifi
cadora» por parte de la Confederación de Empresarios Andaluces, bajo 
los lemas de «Entérate del Parlamento que viene», «Que nadie te equi
voque», etc., contra las «opciones ideológicas arcaicas y utópicas, ajenas 
a la realidad sociológica de nuestra tierra» y en favor de «la libertad de 
enseñanza, la libertad de empresa, la iniciativa privada y la creación de 
sindicatos apolíticos». 

Aunque se produjeron distintas situaciones jurídicas respecto a la 
dudosa legalidad de la campaña, lo cierto es que su presencia fue cons
tante e insistente en el tiempo, hasta el extremo de que, según sus pro
pias fuentes, apenas iniciada oficialmente la campaña electoral ya habían 
realizado 135 reuniones empresariales a las que habían asistido cerca de 
18.000 empresarios de toda Andalucía, mientras se recibían los apoyos de 
la CEOE y la presencia de sus líderes más destacados.17 

17. Al realizar un análisis de la prensa andaluza de aquellas fechas, sobre 
todo de determinados períodos, su contenido resulta bastante sorprendente, so
bre todo por los tonos y las expresiones utilizadas, pero también por lo abrumador, 
casi agobiante, de la campaña emprendida por la CEA y la CEOE, calificado de 
«institucional», al mismo nivel pero con mayor intensidad que la desarrollada por 
la Junta de Andalucía. 

Frases como la recogida en el texto corresponden al gerente de la Federación 
Empresarial Jiennense («Diario de Jaén», 21 de abril de 1982, p. 11). Esta orga
nización, por otro lado integrada en la Confederación de Empresarios Andaluces, 
remitía el día 23 del mismo mes un comunicado, producto de otros muchos, a 
los distintos medios de comunicación, en el que decantaba su postura concordan
te con los planteamientos que iba a desarrollar a fondo AP en los días siguientes: 
«... en las elecciones andaluzas está en juego el modelo de sociedad...». La polémica 
sobre la posible invitación por parte de la CEOE y el señor Fraga Iribarne, al se
ñor Clavero, líder de Unidad Andaluza, que finalmente no se presentó a las elec
ciones, explica la lógica con que se planteaban las elecciones andaluzas desde 
CEOE y CEA, por un lado, y AP, por otro. 

El tono de la campaña de la CEA pueden darlo anuncios publicados en «Diario 
de Jaén», de 22 de abril (p. 4) y 28 de abril (p. 7) mediante los cuales bajo la de
nominación de «El líder» (de viejos recuerdos en nuestra propaganda política) se 
anunciaban sendas visitas del señor Martínez Almendros, presidente de la Confe
deración de Empresarios Andaluces y del señor González Estefany, presidente 
de CEPYME. 

En fin, el anuncio de la CEA reproducido en la prensa andaluza en el que un 
puño aprieta una manzana de la que sale un gusano con una hoz y un martillo, 
da lugar a una denuncia por injurias presentada por esl PCE ante el Juzgado de 
Instrucción núm. 1 de Sevilla. El juez ordena secuestrar la publicidad y la Junta 
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2. Insistencia, desde posiciones políticas divergentes, en la inevita-
bilidad de una coalición PSOE-PCE en el futuro gobierno andaluz (CEOE, 
UCD, AP, PCE, etc.), consecuencia de su colaboración mutua en Ayunta
mientos, Diputaciones, y, especialmente en el Consejo General de Astu
rias,18 con las consiguientes rememoranzas respecto a posibles situacio
nes similares en nuestro pasado histórico. 

3. Intervención de organizaciones, en sentido similar a la CEA, que 
no presentaban candidaturas a las elecciones, como la Confederación 
Católica de Padres de Familia y la Confederación Española de Centros 
de Enseñanza, en favor de la «libertad de enseñanza», uno de los temas 
más debatidos a lo largo de la campaña electoral.19 

4. Presencia de elementos «místico-religiosos» con evidentes inten
ciones electorales.20 

Electoral Provincial de Sevilla, a reclamación del PSOE, prohibe la campaña de 
los empresarios, mientras la Audiencia Territorial de Sevilla acepta el recurso in
terpuesto por la CEA, la Junta Electoral Central ratifica la decisión de la Junta 
Electoral Provincial de Sevilla y, finalmente, una vez celebradas las elecciones, la 
Audiencia Nacional reitera la posibilidad de que los empresarios realicen campaña 
electoral. 

18. Por citar tan sólo algunos ejemplos, el «Diario de Jaén» de 15 de abril 
recoge en su p. 18 la editorial de «ABC» y un artículo publicado en «Cinco Días» 
que serán la línea argumental mantenida posteriormente por Calvo Sotelo (UCD), 
al «Denunciar el pacto electoral del PSOE con el PCA en Asturias» («Diario de 
Jaén», 21 de abril, p. 14), por Arenas del Buey (candidato número 1 de UCD 
por Jaén) al considerar «aleccionadores para los andaluces el pacto socialcomunista 
de Asturias» («Diario de Jaén», de 22 de abril, p. 25) y, en fin, de la mayoría de las 
intervenciones de los líderes de AP (por ejemplo, el señor Fraga Iribarne en «Diario 
de Jaén», de 13 de mayo, p. 14) y de la CEA, recogidas en la prensa de aquellas 
fechas. 

La publicación por «Sur» el día 21 de mayo, en dos páginas completas (32 y 33) 
de un «Mensaje de las Sociedades de Defensa de la Tradición, Familia y Propie
dad - IFP», bajo el título de «Socialismo autogestionario: hoy, Francia; mañana 
¿el mundo?» representa el punto máximo de esta campaña. 

Por su parte, el PCE destacaba continuamente la «tremenda inconsecuencia» 
que suponía el hecho de que Escuredo no quisiera pactar con el PCE, por cuanto 
había sido tres años presidente con los votos de los comunistas (el señor Carrillo 
en «Diario de Jaén», de 8 de mayo, p. 6) y porque «o el PSOE gobierna con los 
comunistas para cambiar Andalucía, o gobierna con UCD... Si el PSOE no cuenta 
con los comunistas para formar un gobierno de unidad como reclaman el pueblo 
andaluz y las propias bases socialistas, en poco tiempo el PCA tendrá más fuerza 
electoral que el PSOE» (el señor Alcaraz, candidato del PCE a la Junta de Andalu
cía en «Diario de Jaén», de 5 de mayo, p. 12). 

19. En el desarrollo de la campaña electoral estuvo presente no sólo la «cam
paña institucional» realizada por organizaciones como las mencionadas o la Coor
dinadora Andaluza Pro-Libertad de Enseñanza, la Confederación Católica de Padres 
de Alumnos, etc., sino, particularmente, las intervenciones del padre Martínez 
Fuertes, presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, desta
cando el hecho de que se podría desatar lo que denominaba como «guerra escolar». 

20. En ste sentido se podría resaltar la importancia dada por periódicos como 
«Ideal» de Granada o «ABC» de Sevilla a lo que se llamó un «renacimiento de la 
Semana Santa andaluza», en la que, por otra parte, estuvo presente el señor Calvo 
Sotelo en Málaga, pero también hechos como la acusación de haber tirado a una 
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5. Convergencia de fuerzas sociales, económicas (Confederación Ca
tólica de Padres de Familia, Confederación Española de Centros de Ense
ñanza, CEOE, etc.) y políticas diversas (AP y UCD) en el mantenimiento 
de posiciones similares o idénticas respecto a los temas centrales de la 
campaña electoral: libertad de enseñanza, libertad de empresa, «fortale
cimiento» de la iniciativa privada, defensa de un determinado «modelo 
de sociedad» frente a los «vacíos socializadores, colectivizantes y tercer-
mundistas» representados básicamente por el PSOE, etc.21 

6. Por último, insistencia en la alternativa centralismo-nacionalismo 
y en las consecuencias derivadas de la aplicación de la LOAPA en Anda
lucía, fundamentalmente por parte del PSA-PA y, en menor medida, por 
el PCE, aunque ninguno de ambos temas llegó a convertirse en ningún 
momento en tema central de la campaña.22 

Por lo demás, si hubiera de resaltarse alguna característica en la 
campaña electoral al Parlamento de Andalucía habría que constatar, en 
principio, el hecho de que pudo realizarse con gran mayoría de actos 
al aire libre, donde la pura actividad política de tipo mitin se logró 
amenizar y completar con fiestas de la más variada índole, lo que permi
tió la posibilidad de realizar grandes concentraciones de masas. 

En fin, la presencia constante de AP, que no había obtenido nada 
más que el 4,2 % de los votos andaluces en las legislativas de 1979, se 
constituyó en uno de los factores de mayor novedad respecto a anteriores 
campañas electorales. Su señalado triunfo en Galicia y el renovado énfa
sis de su líder, señor Fraga Iribarne, en las tesis de la denominada 
«mayoría natural», junto a la progresiva descomposición de UCD —con 

papelera un crucifijo en un acto electoral organizado por el PCE (que se había 
caído sólo debido a «la mala calidad de los materiales» con que estaba fabricado), 
en un pueblo de Granada («Diario de Granada», de 13 de mayo, primera página), 
el llanto de sangre de la llamada «Virgen de las Lágrimas» en la iglesia de San 
Juan de Dios de Granada («Ideal» y «Diario de Granada», de 14 de mayo y sgs.) o 
la inscripción «vota PSOE» aparecida en el altar de la Oración en el Huerto de la 
Parroquia gaditana de San Severiano («Sur», de 21 de mayo, última página). 

21. Sobre el «tercermundismo» representado por el PSOE sólo hay. que men
cionar la aireada reacción de la CEA ante las declaraciones del señor González en 
el sentido de que «la estructura de la propiedad de la tierra en Andalucía es un 
grave obstáculo para nuestra integración en Europa». La CEA contestaba que «cues
tionar la propiedad de la tierra sobre viejos esquemas colectivizantes es irrespon
sable y tercermundista». La nota completa de la CEA puede consultarse en «ABC» 
de Sevilla, 2 de mayo, p. 11. 

22. No deja de ser digno de mención, en este sentido, que no llegase a cen
trarse la campaña electoral en torno a la dialéctica centralismo-nacionalismo cuan
do ya estaba formado el denominado «Frente anti LOAPA» y cuando la publicidad 
que presentaba al PSA-PA afirmaba: «El PSA es el único partido andaluz presente 
en estas elecciones al primer Parlamento andaluz. Somos la única alternativa 
frente a los partidos de Madrid, que intentan controlar la autonomía de nuestra 
tierra. Hemos abierto nuestro programa de gobierno a todos los andaluces con 
soluciones reales y posibles, porque conocemos el fondo de cada problema.» (En 
cualquiera de los periódicos de aquellas fechas, y, en concreto, en «Diario de Jaén», 
de 16 de mayo, p. 21). 
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continuos trasvases de militantes de AP a lo largo de toda la campaña 
electoral—, constituyeron los elementos más sobresalientes que contri
buyeron a la idea, ya apuntada, de que las elecciones andaluzas al Con
greso y al Senado. 

La campaña, iniciada bastantes meses antes de que comenzara oficial
mente, no llegó a tener el concurso de Adolfo Suárez, lo que le convirtió 
en otro tema polémico de una situación que se caracterizó globalmente, 
junto a los rasgos mencionados, por el sucesivo desdibujamiento de las 
posiciones ideológicas y políticas ofrecidas por UCD al electorado, hasta 
el extremo de que el número uno de UCD por Jaén y uno de los más 
importantes pilares del partido en Andalucía, en los últimos días de cam
paña electoral, prácticamente aceptó el marco polémico definido por AP 
y acabó elaborando los mismos mensajes políticos e ideológicos. Este 
hecho será indicativo, uno más, de los resultados electorales que se pro
dujeron el 23 de mayo. 

b) Los resultados electorales 

A pesar del carácter evidentemente distinto de las elecciones cele
bradas hasta ahora en Andalucía, sin embargo, parecen estar presentes 
en su análisis algunas constantes que pueden intentar verificarse, en el 
sentido de las hipótesis de trabajo enunciadas en el epígrafe anterior. 
Por ello, con todas las cautelas propias de la comparación entre eleccio
nes legislativas, municipales y autonómicas conviene realizar el análisis 
de estas últimas tomando en consideración las hipótesis antes apuntadas. 

CUADRO 7 

Evolución de la participación electoral en las distintas elecciones celebradas 
en Andalucía y media de participación en todas las consultas electorales 1977-1892 

Almería 
Cádiz 
Córdoba 
Granada 
Huelva 
Jaén 
Málaga 
Sevilla 

1977 Leg. 

76,7 
76,3 
80,7 
76,9 
78,2 
78,9 
71,6 
82,2 

1979 Leg. 

663 
65,6 
72,9 
68,8 
64,2 
723 
64,2 
71,4 

1979 Mun. 

58,9 
56,8 
68,1 
62,9 
58,6 
69,5 
56,1 
64,0 

1982 Aut. 

59,1 
60,9 
74,1 
67,2 
60,6 
74,5 
60,9 
68,3 

Part., media 

62,9 
65,2 
73,1 
67,6 
65,7 
71,3 
64,6 
70,8 

FUENTE: Elaboración propia a partir de las fuentes recogidas en J. CAZ ORLA, 
M. BONACHELA y J. LÓPEZ DOMECH: Participación electoral y población en Andalu
cía 197&1980. «Papers», Revista de Sociología. Universitat Autónoma de Barcelona, 
núm. 16. Barcelona 1981, pp. 127-148. 

«Elecciones Parlamento Andalucía 1982. Información sobre resultados provisio
nales de la votación». DGPI Ministerio del Interior. 

Actas de las Juntas Electorales Provinciales de Sevilla y Granada. 
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CUADRO 8 

Resultados obtenidos por los distintos partidos y coaliciones electorales el 23 de mayo de 1982 en Andalucía 

Provincia 

Almería 

Cádiz 

Córdoba 

Granada 

Huelva 

Jaén 

Málaga 

Sevilla 

Andalucía 

Votos 

163.258 

390.492 

375.801 

352.820 

175.145 

333.787 

404.890 

676.197 

2.872.390 
• 

PSOE 

78.906 
48,3 % 
210.693 
54,0 % 
181.975 
48,4 °/o 
183.449 
52,0 % 
96.856 

55,3 % 
172.423 
51,7 % 
215.061 
53,1 o/o 
357.112 
52,8 % 

1.496.475 
52,1 % 

UCD 

35.637 
21,8 °/o 
43.918 
11,2 °/o 
48.479 
12,9 o/o 
51.749 
14,7 °/o 
32.453 
18,5 o/o 
53.717 
16,1 % 
43.043 
10,6 % 
62.142 
9,2 o/o 

371.138 
12,9 % 

PCA 

6.667 
4,1 o/o 
23.269 
6,0 % 
47.373 

12,6 % 
31.305 
8,9 o/o 
9.155 

5,2% 
29.758 
8,9 o/o 
28.688 
7,1 o/0 

67.566 
10,0 o/o 
243.781 

8,5 P/o 

PSA 

6.214 
3,8 % 
35.407 
9,1 o/o 
18.367 
4,9 o/o 
9.968 

2,8 % 
7.241 
4,1 % 
11.544 
3,5 % 
27.634 
6,8 o/o 
37.338 
5,5 o/o 

153.713 
5,4 °/o 

¿ P 

27.999 
17,2 o/o 
58.932 
15,1 % 
64.548 
17,2 o/0 

59.813 
17,0 o/o 
21.896 
12,5 o/o 
54.302 
16,3 % 
72.394 
17,9 % 
124.596 
18,4% 

484.480 
16,9 o/0 

EJCÍ. Der.' 

3.160 
1,9 % 
3.235 

0,8 % 
4.680 
1,2 % 
8.565 

2,4 % 
2.931 
1,7 % 
7.469 

2,2 o/o 
5.289 
1,3 o/o 
6.302 

0,9 o/o 
41.631 
1,4 °/o 

Ext. izq} 

1.377 
0,8 % 
3.696 
0,9 % 
7.248 
1,9 % 
4.270 
1,2 % 
1.850 
1,1 o/o 
1.484 

0,4 % 
6.683 
1,7 % 
11.907 
1,8 % 

38.515 
1,3 % 

Otros3 

1.275 
0,8 % 
5.781 
1,5 o/o 
_ 

_ 

_ 

— 

949 
0,5 % 

490 
0,1 o/o 
— 

_ 

— 

^ — 

8.495 
0,3 P/o 

Blancos 

462 
0,3 o/o 
1.554 

0,4 o/0 

1.030 
0,3 o/o 
1.085 

0,3 °/o 
511 

030/o 
608 

0,2 % 
1.514 

0,4 0/0 
2.606 

0,4 0/0 
9.370 
0,3 °/o 

Nulos 

1.561 
1,0 ?/o 
4.007 
1,0 0/0 
2.204 
0,6 °/o 
2.616 
0,7 % 
1.303 

0,7 °/o 
1.992 

0,6 °/o 
4.584 
1,1 °/o 
6.641 
1,0 % 

24.908 
0,9 0/0 

1. Se consideran incluidos en «Extrema Derecha» FN, MFE, FEJONS. 
2. Se consideran incluidos en «Extrema Izquierda» OCE-(BR), PCOE, UCE, LCR, PST, MCA, PCE-m-L, SPA, CGT, 
3. Se consideran incluidos en otros SI, PS. 

FUENTES: «Elecciones Parlamento Andalucía 1982. Información sobre 
ral de Política Interior. Ministerio del Interior. 

Actas de las Juntas Electorales Provinciales de Sevilla y Granada. 
Elaboración propia a partir de las anteriores fuentes. 

resultados provisionales de la votación». Dirección Gene-



En tal sentido, una de las primeras impresiones al observar la par
ticipación electoral el 23 de mayo es notoria, por cuanto estas elecciones 
han contribuido a frenar el declive de la participación electoral que, como 
se puede apreciar en el cuadro 7 había sido continuamente decreciente 
en todas las elecciones celebradas hasta la fecha. Sin embargo, sólo dos 
provincias, Córdoba y Jaén, llegan a superar el nivel de participación 
alcanzado en las elecciones legislativas de 1979, aunque todavía relativa
mente lejos del conseguido en 1977. Jaén es la provincia andaluza donde 
los niveles de participación electoral han sufrido menos deterioro (4,4 %) . 

Como se puede comprobar, son Córdoba y Jaén las provincias que, 
a lo largo de todas las consultas electorales, han mantenido una media 
de participación más elevada, seguidas inmediatamente de Sevilla (70,8 % 
de media) y muy alejadas de Almería (62,9 %) y Málaga (64,6 %) , las dos 
que registran una menor media de participación electoral. 

Por lo que se refiere a los resultados obtenidos por los distintos 
partidos y coaliciones, se podrían considerar como hechos más significa
tivos a deducir en una primera observación del cuadro 8, los siguientes: 

1. Abrumador triunfo del Partido Socialista Obrero Español, que 
recibe más de la mitad de los votos emitidos (52,1 %) y triunfa en todas 
las provincias. 

2. Espectacular retroceso de UCD en todas las provincias anda
luzas. 

3. Quiebra del continuo incremento en la trayectoria que hasta en
tonces había mantenido el PCE. 

4. Retroceso del PSA-PA, más significativo en aquellas provincias 
donde más fuerza electoral había conseguido hasta el 1 de marzo de 1979. 

5. Incrementos considerables de AP que consigue situarse como 
segundo partido en implantación electoral en Andalucía (16,9 %) , en todas 
las provincias excepto en Almería y Huelva. Sin embargo, la diferencia 
entre PSOE y AP en las restantes seis provincias oscilan entre el 31,2 % 
en Córdoba y el 38,9 % en Cádiz. 

6. Retroceso en las posiciones alcanzadas por los partidos de «extre
ma izquierda» y «extrema derecha», particularmente apreciable en el des
censo de votos a los primeros. 

Efectivamente, el PSOE de Andalucía ha obtenido más de la mitad 
de los votos emitidos en todas las provincias andaluzas, excepto Almería 
(48,3 %) y Córdoba (48,4 %), donde consiguen sus máximos porcentajes 
UCD (21,8 %) y PCA (12,6 %) , respectivamente. Sin embargo, en todas 
ellas su número de votos ha superado el máximo alcanzado en consultas 
anteriores, aunque con grandes diferencias entre las distintas provincias. 
Así en Huelva aumenta sus votos en un 20,3 % respecto a las legislativas 
de 1979, mientras tan sólo se incrementan un 10,2 % en Jaén respecto a 
las mismas elecciones. 

De todos modos, aún resaltando el distinto carácter de las elecciones 
celebradas hasta ahora en Andalucía desde 1977, se puede apreciar en el 
cuadro 8 que no ha sido progresivo y constante el ascenso del PSOE en 
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las provincias andaluzas. En efecto, mientras en provincias como Almería, 
Granada, Huelva y Jaén es progresivo su incremento considerando las 
elecciones legislativas celebradas en 1977 y 1979 y las autonómicas de 
1982, sin embargo en todas ellas se produce una inflexión decreciente 
en las elecciones municipales de 1979. Al contrario, en provincias como 
Cádiz, Córdoba, Málaga y Sevilla, la evolución de los votos obtenidos por 
el PSOE ha sido continuamente decreciente considerando incluidas las 
citadas elecciones municipales, llegando a perder hasta un máximo del 
10 % de sus votos entre 1977 y las elecciones municipales de 1979 en 
Sevilla y un mínimo del 6,7 % en Cádiz. 

+ 

CUADRO 9 

Resultados obtenidos por el PSOE de Andalucía en las elecciones celebradas 
en Andalucía 1977-1982 (Porcentajes) 

Almería 
Cádiz 
Córdoba 
Granada 
Huelva 
Jaén 
Málaga 
Sevilla 
Andalucía 

Legislativas 
1977 

27,1 
35,9 
33,5 
31,7 
33,2 
38,9 
39,1 
36,3 
35,2 

Legislativas 
1979 

36,7 
29,5 
29,8 
35,5 
35,0 
41,5 
35,4 
29,1 
33,1 

Municipales 
1979 

31,0 
29,2 
26,5 
28,3 
30,6 
38,6 
30,6 
26,3 
29,6 

Autonómicas 
1982 

483 
54,0 
48,4 
52,0 
553 
51,7 
53,1 
52,8 
52,1 

FUENTE: Elaboración propia a partir de las fuentes recogidas en J. CAZORLA, 
M. BONACHELA y J. LÓPEZ DOMECH: Participación electoral y población en Andalu
cía 1976-1980. «Papers», Revista de Sociología. Universitat Autónoma de Barcelona, 
núm. 16. Barcelona 1981, pp. 127-148. 

«Elecciones Parlamento Andalucía 1982. Información sobre resultados provisio
nales de la votación». DGPI Ministerio del Interior. 

Actas de las Juntas Electorales Provinciales de Sevilla y Granada. 

Pues bien, Huelva (55,3 %) y Cádiz (54 %) son las provincias donde 
el PSOE consigue mayor número de votos en mayo de 1982, por encima 
de la media de Andalucía (52,1 %) , junto a Málaga (53,1 %) y Sevilla 
(52,8 %), y aquéllas que se encuentran por encima de la media anda
luza (16,9 %) al considerar la diferencia entre el mayor porcentaje alcan
zado anteriormente y el obtenido en mayo de 1982 (20,3 % y 18,1 %, res
pectivamente). En ninguna provincia las elecciones municipales supusie
ron un punto de inflexión máximo para el PSOE, pero considerando las 
diferencias entre el mínimo porcentaje de votos obtenidos en alguna con
sulta y las pasadas elecciones autonómicas son: Sevilla (26,5 % ) , Cádiz 
(24,8 °/o) y Huelva (24,7 %) las que presentan mayores diferencias respec
to a la media andaluza (22,5 %) , mientras en Jaén el electorado que vota 
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PSOE es el más constante de Andalucía (tan sólo 13,1 °/o de diferencia 
entre el menor y mayor porcentajes alcanzados). Almería (21,2 %) y Cór
doba (21,9 %) se encuentran por debajo de la diferencia media andaluza 
y Málaga mantiene la misma cifra que la media global. 

En resumen, tan sólo Almería registró un porcentaje de votos supe
rior en las elecciones municipales a alguna de las legislativas anteriores 
(1977), lo que indica el grado de deterioro alcanzado por el PSOE en las 
mencionadas elecciones así como lo espectacular de su crecimiento en las 
elecciones autonómicas hasta el extremo de que en todas las comarcas 
andaluzas se registran en estas elecciones los máximos alcanzados por 
el PSOE en cualquiera de las elecciones celebradas convirtiéndose en par
tido ganador en todas las comarcas, excepto en dos de Almería (Alto Al-
manzora y Río Nacimiento). En toda Andalucía, tan sólo una comarca de 
Almería presenta un porcentaje de votos inferior al 40 % (Alto Alman-
zora, 35,6 %, mientras en seis obtiene el PSOE más del 60 % de los vo
tos2 3 y casi la mitad de las comarcas andaluzas (41,8 %) reflejan porcen
tajes de votos superiores al 50 %. 

Sin embargo, sólo dos comarcas andaluzas presentan un aumento 
progresivo de votos al PSOE considerando todas las elecciones mencio
nadas (Las Colonias, en Córdoba, y El Andévalo Occidental, en Huelva). 
Almería es la única provincia en que todas sus comarcas registran tal 
clase de incremento considerando sólo las elecciones legislativas y las 
autonómicas y Sevilla aquélla en que tan sólo una comarca (La Sierra 
Sur) registra los mismos caracteres, mientras en Granada (La Vega) y 
Huelva (La Costa) se produce la situación inversa a Sevilla, por cuanto 
una comarca de cada una de ellas no sigue la tónica general de la pro
vincia de aumento progresivo en los votos al PSOE, excluyendo del aná
lisis a las elecciones municipales. 

Por lo demás, estas elecciones han supuesto un freno a la tendencia, 
presente en gran parte de las comarcas andaluzas, de pérdida continuada 
y progresiva de votos a este partido en el conjunto de las elecciones ante
riormente celebradas.24 

Por su parte, aquellas dos provincias andaluzas en que UCD obtuvo 
en 1977 los porcentajes más elevados de votos en cualquiera de las elec
ciones, Almería (49,4 %) y Huelva (47,1 %) , son precisamente las que 
reflejan un descenso continuado y progresivo de votos a este partido 
entre 1977 y 1982, como puede apreciarse en el cuadro 10. Córdoba, Gra-

23. Dos en Cádiz (La Janda, 65,2 %, y Campo de Gibraltar, 61,2 %), dos en 
Huelva (Andévalo Oriental, 65,2 °/o, y Condado Litoral, 61 %), una en Jaén (El Con
dado, 60,8 %) y otra en Sevilla (Las Marismas, 62,5 %). 

24. Así ha ocurrido en cinco de las siete comarcas sevillanas (La Vega, El 
Aljarafe, Las Marismas, la Campiña y Estepa), tres de las cinco gaditanas (La 
Campiña, La Sierra y Campo de Gibraltar), tres de las tesis cordobesas (La Sie
rra, Campiña Baja y Campiña Alta), así como en dos de Jaén (Sierra Morena y 
Campiña Norte) y una de Málaga (Centro Sur). 

Como se puede comprobar en el mapa que refleja la división en comarcas efec
tuada por el Ministerio de Agricultura, todas estas comarcas se encuentran próxi
mas geográficamente dentro de cada provincia. 
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nada y Sevilla, por otro lado, presentan una evolución decreciente, si se 
excluyen los resultados de las elecciones municipales de 1979. En el con
junto de Andalucía, UCD ha perdido un 21,2 % de sus votos entre 1977 
y 1982, porcentaje similar al máximo alcanzado en esta última fecha por 
UCD en una provincia andaluza, Almería (21,8 % ) . 

CUADRO 10 

Resultados obtenidos por UCD en las elecciones celebradas 
en Andalucía 1977-1982 (Porcentajes) 

i 

Legislativas 
1977 

49,4 
26,7 
32,2 
43,4 
47,1 
32,8 
27,1 
32,0 
34,1 

Legislativas 
1979 

43,8 
28,9 
29,6 
36,3 
36,9 
33,5 
28,7 
27,3 
31,4 

Municipales 
1979 

41,3 
29,1 
30,5 
37,0 
33,7 
35,7 
24,8 
28,4 
31,3 

Autonómicas 
1982 

21,8 
11,2 
12,9 
14,7 
18,5 
16,1 
10,6 
9,2 

12,9 

Almería 
Cádiz 
Córdoba 
Granada 
Huelva 
Jaén 
Málaga 
Sevilla 
Andalucía 

FUENTE: Elaboración propia a partir de las fuentes recogidas en J. CAZORLA, 
M. EONACHELA y J. LÓPEZ DOMECH: Participación electoral y población en Andalu
cía 1976-1980, «Papers», Revista de Sociología. Universitat Autónoma de Barcelona, 
núm. 16. Barcelona 1981, pp. 127-148. 

«Elecciones Parlamento Andalucía 1982. Información sobre resultados provisio
nales de la votación». DGPI Ministerio del Interior. 

Actas de las Juntas Electorales Provinciales de Sevilla y Granada. 

El hundimiento de UCD resulta espectacular, aunque desigual según 
las distintas provincias. En todas las comarcas andaluzas los porcentajes 
alcanzados por UCD en las elecciones autonómicas de 1982 son los míni
mos obtenidos en cualquiera de las elecciones celebradas. No obstante, 
considerando incluidas las elecciones municipales, no se producen des
censos continuos y progresivos sino en algunas de las comarcas andalu
zas, especialmente en Almería y Huelva. De cualquier manera los mejores 
resultados se alcanzan por UCD en algunas comarcas de Almería (Río 
Nacimiento, 40 % y Alto Almanzora, 38,6 % ) , pero en el resto de Anda
lucía los porcentajes no llegan nunca al 30 °/o de votos, zonas geográficas 
del interior que, junto a las mencionadas, constituyen tradicionalmente 
bolsas de subdesarrollo en Andalucía, como Los Vélez (30,8 % en Alme
ría), Las Alpujarras (32,5 %, Granada) y Sierra de Segura (32,9 %, Jaén). 
En la misma lógica no llega a conseguir el 10 % de los votos en siete 
comarcas. 25 

25. Dos en Cádiz (Campiña, 7,8 °/o, y Campo de Gibraltar, 9,8%), una en Cór
doba (Campiña Baja, 8,6 %) y una en Jaén (Sierra Morena, 9,7 %), otra en Málaga 
(Centro Sur, 9,3 %) y dos en Sevilla (La Vega, 7,2 %, y Las Marismas, 9,5 %). 
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Por último, ha de resaltarse que pese al hundimiento de UCD en 
toda Andalucía, particularmente en Málaga, Sevilla y Cádiz, lo cierto es 
que no son mayoría aquellas comarcas donde se ha producido un des
censo continuado y progresivo de los votos a este partido, considerando 
incluidas en este sentido las elecciones municipales de 1979, aunque, en 
todo caso, es importante su número, diecinueve, pero también el hecho 
de que ninguno de estos casos se produce en las comarcas de la provin
cia de Jaén. Esta provincia, por otra parte, es una de las dos que presenta 
mayor número de comarcas donde las elecciones autonómicas han fre
nado un aumento continuado y progresivo de UCD en las cuatro elec
ciones analizadas (El Condado, Campiña Norte, La Loma y Sierra Magi-
na). Cádiz también presenta dos comarcas donde se ha producido la evo
lución electoral en este sentido (Campiña y Costa Noreste). 

Al contrario que para UCD, las pérdidas del PCE el 23 de mayo han 
supuesto la vuelta a las posiciones de partida en 1977, al menos en tres 
provincias, Granada, Huelva y Jaén. Efectivamente los resultados de las 
elecciones autonómicas son inferiores en todas las provincias a los obte
nidos en 1977, sin embargo en estas tres provincias las pérdidas son insig
nificantes respecto a aquella fecha pero en los tres casos rompe una 
línea ascendente y continua en los votos recibidos, considerando todas las 
elecciones celebradas. 

Cádiz y Sevilla son las provincias donde el descenso entre las elec
ciones legislativas de 1979 y las autonómicas de 1982 resulta más avan
zado, sin embargo es Málaga la provincia que ha registrado una mayor 
pérdida de votos al PCE desde las posiciones conseguidas por este partido 
en 1977, como puede apreciarse en el cuadro 11. 

CUADRO 11 

Resultados obtenidos por el PCE en las elecciones celebradas 
en Andalucía 1977-1982 (Porcentajes) 

Legislativas Legislativas Municipales Autonómicas 
1977 1979 1979 1982 

Almería 
Cádiz 
Córdoba 
Granada 
Huelva 
Jaén 
Málaga 
Sevilla 
Andalucía 

FUENTE: Elaboración propia a partir de las fuentes recogidas en J. CAZORLA, 
M. BONACHELA y J. LÓPEZ DOMECH: Participación electoral y población en Andalu
cía 1976-1980. «Papers», Revista de Sociología. Universitat Autónoma de Barcelona, 
núm. 16. Barcelona 1981, pp. 127-148. 

«Elecciones Parlamento Andalucía 1982. Información sobre resultados provisio
nales de la votación». DGPI Ministerio del Interior. 

Actas de las Juntas Electorales Provinciales de Sevilla y Granada. 
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6,4 
9,9 

163 
9,6 
5.4 
93 

12,2 
133 
1U 

73 
10,4 
18,9 
12,6 
6,9 

12,8 
12,7 
15,8 
13,2 

7,8 
17,4 
24,2 
15,2 
10,1 
143 
173 
22,2 
17,7 

4,1 
6,0 

12,6 
8,9 
5,2 
8,9 
7,1 

10,0 
83 



De otra parte, un análisis comarcal revela que en ningún caso ha 
podido mantener los resultados electorales alcanzados en las elecciones 
municipales de 1979, rompiendo la lógica seguida en la mayoría de las 
comarcas andaluzas, y, en concreto, en todas las pertenecientes a las pro
vincias de Córdoba y Sevilla. Sin embargo, en algunas comarcas de Alme
ría (Alto Almanzora y Campo de Tabernas), Granada (Montefrío y Valle 
de Lecrín), Jaén (Sierra Magina) y Sevilla (Estepa), mantiene o supera 
las posiciones conseguidas en las elecciones legislativas de 1979, consi
guiendo de este modo porcentajes de votos superiores a los obtenidos 
en 1977 en un número importante de comarcas.26 En algunas ocasiones 
incluso se producen aumentos respecto a los votos conseguidos en las 
elecciones municipales, como en Almería (Los Vélez y Campo de Taber
nas), Granada (Huesear), Huelva (Sierra) y Jaén (El Condado). 

Desde luego, en algunos de los casos mencionados se podría conside
rar consolidadas las posiciones del PCE respecto a 1977 aunque en nin
guno de ellos se ha producido un aumento continuo y progresivo de los 
votos obtenidos por este partido, en unas ocasiones por haber roto con 
tal lógica ascendente las elecciones autonómicas v y en otras porque se 
había producido un descenso de los votos obtenidos en las eleccio
nes celebradas en 1979.28 Significativamente, en Córdoba, la provincia 
donde el PCE ha obtenido en todas las elecciones celebradas el mayor 
número de votos y donde en alguna comarca ha llegado a alcanzar el 
30,1 % en las elecciones municipales (Campiña Alta), este partido no logra 
recuperar los niveles alcanzados en 1977 en ninguna de sus comarcas. 

La evolución electoral sufrida por el PSA-PA resulta más diversifica
da, como se puede apreciar en el cuadro 12, porque si en algunas pro
vincias llega a incrementar sus resultados respecto a las elecciones legis
lativas de 1979, aunque no en modo demasiado significativo (Jaén, 0,1 %, 
y Almería, 1 %), y en todas, excepto Cádiz y Granada, logra superar en 
estas elecciones los resultados alcanzados en 1977, sin embargo, en las 
provincias que había conseguido su mayor número de votos en las legis
lativas de 1979 sufre descensos espectaculares (Cádiz, —10,2 %, Sevilla, 
— 9 %, Málaga y Córdoba, —5 %, respectivamente y Huelva, —5,4 %), 
mientras que respecto a 1977 apenas si merecen ser significados los incre
mentos de Málaga y Huelva (1,6 %, en ambas). 

26. Además de las mencionadas en otras de Almería (Los Vélez, Bajo Alman
zora y Río Nacimiento, Cádiz (La Sierra, y La Janda), Granada (Guádix, Baza, 
Huesear, Iznalloz, Alhama y Las Alpuj arras), Huelva (Andévalo Occidental, Conda
do Campiña y Condado Litoral), Jaén (El Condado, Campiña Norte, Sierra Ma
gina y Sierra Sur), Málaga (Antequera) y Sevilla (Sierra Norte, Sierra Sur y Es
tepa) . 

27. Especialmente en el Alto Almanzona (Almería), La Sierra y La Janda 
(Cádiz); Guádix, Iznalloz, Montefrío y Las Alpujarras (Granada); Andévalo Occi
dental, Condado Campiña y Condado Litoral (Huelva); Campiña Norte, Sierra Ma
gma y Sierra Sur (Jaén), Antequera (Málaga) y La Sierra Norte, La Campiña, La 
Sierra Sur y Estepa (Sevilla). 

28. Por ejemplo, Campo de Tabernas (Almería); Baza, Huesear, Alhama y 
Guajar-Costa (Granada) y El Condado (Jaén). 
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CUADRO 12 

Resultados obtenidos por el PSA-PA en las elecciones celebradas 
en Andalucía 1977-1982 (Porcentajes) 

Almería 
Cádiz 
Córdoba 
Granada 
Huelva 
Jaén 
Málaga 
Sevilla 
Andalucía 

Legislativas 
1977 

2,9 
9,6 
3,6 
3,6 
2,5 
2,0 
5,2 
4,9 
4,7 

Legislativas 
1979 

2,8 
19,3 
9,9 
6,1 
9,5 
3,4 

11,8 
14,5 
10,9 

Municipales 
1979 

3,5 
13,3 
7,4 
7,0 
6,8 
2,2 

1 U 
13,1 
9,1 

Autonóm 
1982 

3,8 
9,1 
4,9 
2,8 
4,1 
3,5 
6,8 
5,5 
5,4 

FUENTE: Elaboración propia a partir de las fuentes recogidas en J. CAZORLA, 
M. BONACHELA y J. LÓPEZ DOMECH: Participación electoral y población en Andalu
cía 1976-1980. «Papers», Revista de Sociología. Universitat Autónoma de Barcelona, 
núm 16. Barcelona 1981, pp. 127-148. 

«Elecciones Parlamento Andalucía 1982. Información sobre resultados provisio
nales de la votación». DGPI Ministerio del Interior. 

Actas de las Juntas Electorales Provinciales de Sevilla y Granada. 

i 

El PSA-PA sólo consigue una evolución electoral positiva continuada 
en Almería, precisamente la provincia en que resulta menor su implan
tación, si consideramos incluidas en el análisis las elecciones municipales 
de 1979, y en Jaén, si excluimos las mencionadas elecciones. Sin embargo, 
todas las comarcas de Huelva, Jaén y Sevilla, todas las de Córdoba y 
Málaga excepto una (Campiña Baja y Serranía de Ronda, respectivamen
te) y todas las de Almería excepto dos (Río Nacimiento y Alto Andarax) 
reflejan unos porcentajes de votos en las pasadas elecciones autonómicas 
superiores a los alcanzados en 1977. En cualquier caso, Cádiz, la provin
cia donde el PSA-PA ha alcanzado sus máximos porcentajes de votos en 
todas las elecciones, presenta tan sólo una comarca (La Campiña) donde 
en las elecciones autonómicas se superan los porcentajes de 1977, pero 
en dos de ellas (La Sierra y La Janda) se registran incrementos de votos 
incluso entre las elecciones legislativas de 1979 y las autonómicas. Por 
otra parte, todas sus comarcas reflejan descensos de votos entre las elec
ciones legislativas de 1979 y las autonómicas, al igual que ocurre en todas 
las comarcas de Sevilla y Huelva excepto una en las de Córdoba y Málaga 
(Los Pedroches y Vélez Málaga, respectivamente). Al contrario ocurre en 
Almería, donde todas sus comarcas excepto una (Río Nacimiento) reflejan 
aumentos de votos entre tales elecciones. En Granada los descensos son 
generalizados en todas sus comarcas excepto en dos (Guádix y Huesear). 

Por lo demás, considerando las comarcas en que el PSA-PA presenta 

candidaturas a las elecciones municipales de 1979, además de las men-
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cionadas en Cádiz, se ha de resaltar que refleja aumento de los votos 
recibidos entonces en alguna de las comarcas en todas las provincias, 
excepto en Málaga, aunque los incrementos sólo sean significativos en 
algunas comarcas.29 

En cualquier caso, tan sólo alcanza el 10 % de los votos en una co
marca de Cádiz (La Campiña, 13,9 %) y dos de Málaga (Serranía de Ron
da, 11,7% y Vélez Málaga, 12%) , mientras ninguna de las provincias 
alcanza este tope máximo, cuando en las elecciones legislativas de 1979 
algunas comarcas de Cádiz habían superado el 20 % de los votos (Cam
piña de Cádiz, 23,6 % y Costa Noroeste 20,84 % ) . 

CUADRO 13 
r 

Resultados obtenidos por AP en las elecciones celebradas 
en Andalucía 1977-1982 (Porcentajes) 

Legislativas 
1977 

8,1 
4,8 
9,2 
7,0 
4,9 
8,5 
8,2 
6,2 
7,0 

Legislativas 
1979 

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

Municipales 
1979 

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

Autonómicas 
1982 

17,2 
15,1 
17,2 
17,0 
12,5 
16,3 
17,9 
18,4 
16,9 

FUENTE: Elaboración propia a partir de las fuentes recogidas en J. CAZORLA, 
M. BONACHELA y J. L/5PEZ DOMECH: Participación electoral y población en Andalu
cía 1976-1980. «Papers», Revista de Sociologia. Universitat Autónoma de Barcelona, 
núm 16. Barcelona 1981, pp. 127-148. 

«Elecciones Parlamento Andalucía 1982. Información sobre resultados provisio
nales de la votación». DGPI Ministerio del Interior. 

Actas de las Juntas Electorales Provinciales de Sevilla y Granada. 

En una línea diferente, el único part ido que junto al PSOE muestra 
incrementos positivos en todas las provincias, tanto respecto a 1977 como 
a 1979, es AP. Respecto a las primeras elecciones legislativas, sin embargo, 
los incrementos obtenidos por el PSOE son superiores, con mucho, a los 
obtenidos por AP, pero respecto a las elecciones legislativas de 1979, AP 
obtiene mayores incrementos relativos que el PSOE en Almería y Jaén, 
según la evolución reflejada en el cuadro 13. En estas elecciones auto
nómicas ha obtenido AP sus mayores porcentajes de votos en todas las 
comarcas andaluzas excepto una de Almería (Río Nacimiento, 12,1 %) y 

29. Así ocurre en Córdoba (Los Pedroches, Sierra Sur y Campiña Alta); Gra
nada (Las Alpujarras), Huelva (Andévalo Occidental), Jaén (Sierra Morena, La 
Loma y Sierra de Cazorla) y en Sevilla (La Sierra Norte, El Aljarafe y Estepa). 
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otra de Córdoba (Los Pedroches, 11 %), donde alcanzó porcentajes supe
riores en 1977. No obstante, tan sólo supera el 25 % de los votos en algu
nas comarcas de Almería (Campo de Níjar, 25,6 %), Córdoba (Campiña 
Baja, 20,3 %), Jaén (Sierra Morena, 22,2 % y Campiña del Sur, 21,5 %) 
y Sevilla (La Vega, 20,5 % y El Aljarafe, 20,4 %). A nivel provincial, sin 
embargo, ninguna de ellas llega a alcanzar estos porcentajes. 

En definitiva, conviene resaltar que mientras entre las elecciones le
gislativas de 1977 y 1979 AP descendió en todas las comarcas de Andalucía, 
sin embargo entre las dos elecciones celebradas en 1979, cuando presentó 
candidaturas en las elecciones municipales, existen algunas comarcas en 
que aumentó sus votos, si bien ello queda desdibujado por el hecho de que 
en algunas listas de AP se incorporaron miembros de FN, en algunas 
zonas, mientras en otras AP renunció a la presentación de candidaturas 
en favor de UCD. En general, los porcentajes alcanzados en las elecciones 
autonómicas se encuentran situados entre el 10 y el 20 % de los votos 
excepto, además de los mencionados más arriba, los conseguidos en muy 
contadas comarcas.30 

CUADRO 14 

Resultados obtenidos por la extrema derecha en las elecciones celebradas 
en Andalucía 1977-1982 (Porcentajes) 

Almería 
Cádiz 
Córdoba 
Granada 
Huelva 
Jaén 
Málaga 
Sevilla 
Andalucía 

Legislativas 
1977 

1,2 
0.5 
0,7 
0 
0 
0,7 
03 
0^ 
0,4 

Legislativas 
1979 

1,7 
1.2 
2,1 
1.2 
1,8 
2,8 
1,8 
1,5 
1,7 

Municipales 
1979 

0,2 
0,2 
03 
0 
0 
0 
0 
0 
0,1 

Autonómicas 
1982 

1,9 
0,8 
U 
2,4 
1,7 
2,2 
U 
0,9 
1,4 

FUENTE: Elaboración propia a partir de las fuentes recogidas en J. CAZORLA, 
M. BONACHELA y J. LÓPEZ DOMECH: Participación electoral y población en Andalu
cía 1976-1980. «Papers», Revista de Sociología. Universitat Autónoma de Barcelona, 
núm. 16. Barcelona 1981, pp. 127-148. 

«Elecciones Parlamento Andalucía 1982. Información sobre resultados provisio
nales de la votación». DGPI Ministerio del Interior. 

Actas de las Juntas Electorales Provinciales de Sevilla y Granada. 

30. Así ocurre en Río Nacimiento, 5,8 % (Almería); La Sierra, 6 ^ % y La 
Janda, 8,1% (Cádiz); Los Pedroches, 9,9% (Córdoba); Montefrío, 8,2% (Granada); 
Andévalo Oriental, 6,5 %, y Condado Litoral, 8,6 % (Huelva); Sierra de Segura, 
9,9%, y Sierra de Cazorla, 9,4% (Jaén), y La Sierra Sur, 8,4% (Sevilla). 
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Por lo que se refiere a las formaciones de «extrema derecha» y «extre
ma izquierda» habría que resaltar la escasa presencia de los partidos 
agrupados en torno a la primera categoría, como puede apreciarse en el 
cuadro 14, si se exceptúa su presencia relativa en Granada (2,4 %) y Jaén 
(2,2 %), porcentajes a los que no llegan en ningún caso los partidos agru
pados en la segunda categoría, como puede apreciarse en el cuadro 15, 
donde el máximo de votos se registró en Córdoba (1,9 %) y Sevilla (1,8 96), 
en la p r i m e r a debido a la presencia de FN, en la segunda al PST, en Cór
doba , y a és te y al PCOE en Sevilla. 

CUADRO 15 

Resultados obtenidos por la extrema izquierda en las elecciones 
celebradas en Andalucía 1977-1982 (Porcentajes) 

Almería 
Cádiz 
Córdoba 
Granada 
Huelva 
Jaén 
Málaga 
Sevilla 
Andalucía 

Legislativas 
1977 

0,4 
2,7 
1,5 
1,2 
2,2 
0,4 
1.5 
3,1 
1,9 

Legislativas 
1979 

1,0 
4,4 
2,0 
1,9 
4,1 
1,0 
2,6 
5,2 
3,1 

Municipales 
1979 

1,0 
4,1 
2,1 
4,2 
4,5 
0,4 
3,5 
4,1 
3,2 

Autonóm 
1982 

0,8 
0,9 
1,9 
1,2 
1,1 
0,4 
1,7 
1,8 
U 

FUENTE: Elaboración propia a partir de las fuentes recogidas en J. CAZORLA, 
M. BONACHELA y J. LÓPEZ DOMECH: Participación electoral y población en Andalu
cía 1976-1980. «Papers», Revista de Sociología. Universitat Autónoma de Barcelona, 
núm. 16. Barcelona 1981, pp. 127-148. 

«Elecciones Parlamento Andalucía 1982. Información sobre resultados provisio
nales de la votación». DGPI Ministerio del Interior. 

Actas de las Juntas Electorales Provinciales de Sevilla y Granada. 

De todos modos, se ha de resaltar que sólo en una comarca, a lo 
largo de todas las elecciones celebradas en Andalucía, resulta especial
mente significativa la presencia actual de la «extrema derecha», en Alme
ría (Campo de Tabernas, 7,6 % en las elecciones autonómicas), aunque 
todos los porcentajes superiores al 3 % de los votos corresponden a las 
elecciones recientemente celebradas.31 

Por su parte, la presencia electoral de la «extrema izquierda» ha des
cendido notable y bruscamente con los resultados de las pasadas eleccio
nes autonómicas, hasta el punto de que en tres provincias (Almería, Cádiz 
y Jaén) no alcanzan el 1 % de los votos y en el resto no llega al 2 %, por 

31. Guádix (3,6%), Montefrío (3,1%) y Alhama (5,6%), en Granada; Con
dado Litoral (3,1%) en Huelva y el Condado (3,7%), en Jaén. 
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lo que ni siquiera llega a obtener el mínimo electoral necesario para en
trar en el cómputo del reparto de escaños, como establece el artículo 20, 
4, b) del Real Decreto Ley de 18 de marzo de 1977. 

En cualquier caso, se ha de resaltar el descenso sufrido en las pro
vincias de Cádiz y Huelva que, junto a Sevilla, habían registrado las máxi
mas obtenidas por la «extrema izquierda» en elecciones anteriores, resul
tando espectaculares los descensos producidos desde la máxima alcanza-

32 dos en las elecciones municipales de 1979 en algunas comarcas. 
Tan sólo resaltar, en este sentido, que las elecciones autonómicas 

rompen una tendencia constante al aumento progresivo de votos, consi
derando incluidas en el análisis las elecciones municipales, desde 1977 en 
bastantes comarcas,33 aunque en la comarca en que la «extrema izquierda» 
obtiene el mayor porcentaje de votos en cualquiera de las elecciones (La 
Sierra Sur, 18,5 %, en 1977), se produce una tendencia decreciente conti
nua a lo largo de todas las elecciones. 

c) La composición del Parlamento 

En aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 20/1977, de 18 
de marzo, sobre normas electorales,34 vigente, según establece la Disposi
ción Transitoria Cuarta del Estatuto de Autonomía, para estas primeras 
elecciones, excepto lo establecido en su artículo 4, apartado 2, letra a), 
la composición del Parlamento de Andalucía es la siguiente: 

Puede comprobarse, por tanto, que existe un incremento en los 
porcentajes de escaños que han correspondido a PSOE (60,5 %) y UCD 
(13,8 %) , respecto a los porcentajes de votos obtenidos en el total 
de Andalucía por estos partidos (52,1 % y 12,9 %, respectivamente). En 
definitiva, ha sido el PSOE el partido más beneficiado por la aplica
ción de la vigente normativa electoral, mientras el PSA-PA ha sido el 
más perjudicado, al haber obtenido un 2,8 % de los escaños con el 5,4 % 
de los votos andaluces. AP y PCE mantienen en mayor medida una corre
lación entre los porcentajes de escaños que les han correspondido (15,6 % 
y 7,3 %, respectivamente) en relación con los votos obtenidos (16,9 °/o y 
8,5 %, respectivamente). 

32. Así ocurre en La Campiña (4,6%) y La Janda (9,8 °/o) en Cádiz, que han 
pasado a un 0,8 % y 1 %, respectivamente; en La Penibética, en Córdoba, que ha 
pasado de 4,9% a 2,5%; en La Vega (4,5%) y Guajar Costa (13,1%) en Granada, 
donde sólo han obtenido 1,3 % y 0,8 %, respectivamente; en el Andévalo Oriental 
(6,9 %) y La Costa (6,6 %) en Huelva, al pasar a 1,2 % y 0,7 %, respectivamente; 
en el Centro Sur, en Málaga, al reducirse sus votos desde 4 % a 1,6 % y, por úl
timo, en La Campiña (7,5%) y La Sierra Sur (14,4%) en Sevilla, probablemente, 
al descender hasta 2 % en ambos casos. 

33. La Sierra y La Jande (Cádiz); Penibética (Córdoba); Alhama (Granada); 
Andévalo Oriental, La Costa y Condado Campiña (Huelva); Centro Sur (Málaga) y 
Las Marismas y la Campiña (Sevilla). 

34. BOE, núm. 70, de 23 de marzo de 1977. 
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CUADRO 16 

Distribución de escaños obtenidos por los diferentes partidos políticos 
en las elecciones autonómicas de 23 de mayo según detalle provincial 

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total 

PSOE 6 9 7 8 8 8 9 1 1 6 6 
60.5 °/o 

AP 2 2 2 2 1 2 3 3 17 
15.6 % 

UCD 3 2 2 2 2 2 1 1 15 
13,8 °/o 

PCE 1 2 1 1 1 2 8 
73% 

PSA 1 1 1 3 
2,8 % 

TOTAL 11 15 13 13 11 13 15 18 109 

FUENTES: Elaboración propia a partir de «Boletín Oficial del Parlamento de 
Andalucía», I Legislatura, núm. 2, Sevilla 8 de julio de 1982. 

En un análisis provincial resulta sin duda significativo que UCD haya 
obtenido un sólo escaño en Málaga, provincia en que el número uno de 
la lista era el candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía por 
este partido. En el mismo sentido, del serio retroceso sufrido por el PSA-
PA es una muestra el hecho de que en Sevilla no lograra obtener el escaño 
para el segundo candidato de su lista, el hasta entonces secretario general 
del partido, señor Rojas Marcos. Por lo demás, este último partido logra 
obtener tan sólo un diputado en las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla, 
lo que, en términos generales, sin duda resulta un espectacular fracaso 
por su parte en unas elecciones autonómicas que se apartan de la lógica 
seguida en las demás celebradas hasta la fecha y que fueron impulsados 
por este partido bajo el lema de «El partido andaluz al Parlamento an
daluz ». 

Por último, en provincias como Cádiz, Córdoba y Granada las ven
tajas obtenidas por AP, respecto a UCD (3,9 %, 4,3 % y 2,3 %) no se tra
ducen en la obtención de un número de escaños diferente para uno y 
otro partido, al mismo tiempo que mientras en Sevilla el PCE obtiene 
dos escaños con un 10 % de los votos, AP obtiene sólo uno con una cifra 
sensiblemente inferior en Huelva (12,5 %) y el PSA-PA otro en Sevilla 
con tan sólo el .5,5 % de los votos, lo que refleja, una vez más, los efectos 
producidos por la normativa electoral vigente. 
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5. CONCLUSIONES 

Las limitaciones derivadas de la propia extensión del presente tra
bajo, así como el carácter de los datos analizados y la diferente natura
leza de los procesos electorales estudiados hacen sumamente difícil po
der precisar un conjunto de conclusiones, en sentido estricto del térmi
no. Para ello sería imprescindible una mayor profundización en el aná
lisis, derivado fundamentalmente de la posibilidad de introducir datos 
de distinto carácter (demográfico, socioeconómico, etc.) a los utilizados 
en este momento. 

Sin embargo, alguno de los rasgos analizados a lo largo de las pági
nas anteriores hacen posible elaborar, al menos, una serie de sugerencias 
sobre la evolución electoral y política de Andalucía en los años que trans
curren desde 1977 hasta la consecución de su autonomía a través de lo 
establecido en el artículo 151 de la Constitución. 

Probablemente sea el rasgo más destacado de todo el proceso de cons
titución de Andalucía en Comunidad Autónoma el de su singularidad, 
tanto en el nivel de los procedimientos jurídicos aplicados para su con
secución, como en el de los resultado.s electorales y las consecuencias 
políticas de los mismos. En este sentido, las elecciones autonómicas de 
23 de mayo constituyen un fenómeno peculiar y diferente al ocurrido en 
las Comunidades Autónomas constituidas a través de la Disposición Tran
sitoria Segunda de la Constitución, pero también no deja de ser signi
ficativo que mientras el 28 de febrero de 1980 los andaluces participaron 
y votaron afirmativamente en mayor medida que vascos y catalanes, cuan
do se trata de ratificar el Estatuto de Autonomía conseguido gracias a 
aquel esfuerzo, los andaluces participan menos y votan afirmativamente 
en menor medida que aquéllos. 

En cualquier caso, en la evolución electoral andaluza parecen poder 
diferenciarse dos etapas distintas, una que acaba en 1979 y otra que 
tiene su culminación el 23 de mayo de 1982. A lo largo de ambas, el PSA-
PA, el partido que impregnó su propia existencia y la totalidad de su 
actividad política en la defensa del sentimiento nacionalista andaluz, ha 
conseguido tanto sus puntos máximos de desarrollo electoral como su 
más espectacular fracaso, lo que no deja de ser uno de los datos más 
sorprendentes del proceso de constitución de Andalucía en Comunidad 
Autónoma, con virtiéndolo, una vez más, en un proceso singular. 

Sin entrar en las posibles alteraciones de su trayectoria política ni 
en la definición de su electorado, que requerirán por sí solo un estudio 
detallado, lo cierto es que su evolución electoral parece presentarse en 
forma de sucesivas oleadas a lo largo de estas etapas. Sevilla, Málaga y 
Cádiz habían sido sus principales bastiones electorales hasta 1979, a pesar 
de que el PSA-PA no obtiene el primer ni el segundo puesto en ninguna de 
las comarcas o provincias andaluzas. Sin embargo, en las elecciones legis
lativas de 1979 se incorporan a las anteriores Huelva, Córdoba, y, en me
nor medida. Granada, pero en 1982, ante el hundimiento en el resto de 
las provincias, consigue mínimos incrementos en Jaén y Almería, aquellas 
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habían 
una 

panorama electoral en Andalucía 
más de la mitad de los votos andaluces, sus mayores porcentajes en cual
quiera de las elecciones celebradas y las más grandes diferencias respecto 
a sus inmediatos seguidores. Al contrario, UCD consigue en estas eleccio
nes los mínimos en relación con cualquiera de las elecciones celebradas, 
pero se mantiene por encima de AP en Almería y Huelva. Este último 
partido, tras el sucesivo desdibujamiento de sus posiciones en 1979, se 
constituye en la segunda fuerza electoral andaluza, aunque a considerable 
distancia del PSOE de Andalucía. 

Por lo demás, el PCE quiebra su trayectoria continuamente ascen
dente en todas las elecciones anteriores, pero ello no supone que se hayan 
producido pérdidas de votos a los partidos tradicionalmente considerados 
como de «izquierda». En efecto, al margen de la posible polémica sobre 
el lugar ideológico ocupado por el PSA, probablemente la única constante 
que se mantiene en el panorama electoral de Andalucía desde 1977 es la 
pérdida continuada de votos UCD-AP desde entonces, frente al continuo 
incremento que desde esa fecha y hasta 1982 han obtenido PSOE, PCE 
y PSA-PA juntos. 

Al margen de la posible distribución de los votos dentro de cada uno 
de esos grupos y de su eventual intercambiabilidad, es una nota a desta
car en la evolución electoral de Andalucía, porque, entre otras cosas, pa
rece indicar un continuo y progresivo desplazamiento de los andaluces 
hacia posiciones de «izquierda», contrapesado, además, por el hecho de 
que estas últimas elecciones han supuesto también un freno a la ligera 
radicalización que se detectaba en los resultados del período 1977-1979, 

;pecialment 
junto a la «extrema derecha» no han 

ningún 

Granada, septiembre 1982 
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6. Perfil de ^abstencionista en el referéndum 
constitucional de 1978 i a les eleccions 

municipals de 1979 ais barris de 
Sant Gervasi (dte. III) 

i la Guiñe ueta (dte. IX) 

Josefina Elias 
amb la coHaboració d'Immaculada Elias i de Montserrat Ingla 

i, en la part gráfica, d'Eulália Oller. 
Tractament de les dades: Centre de Cálcul d'ESADE 





h 

INTRODUCCIO 

El present estudi té com a objectiu la descripció del perfil de 
l'abstencionista a dos barris de Barcelona, en el marc de dues consultes 
electorals: el referéndum constitucional del 6 de desembre de 1978 i les 
eleccions municipals del 3 d'abril de 1979. 

Inicialment es va plantejar un estudi que abastes tota la ciutat, a 
partir d'una mostra representativa. Aixó comportava fer una análisi mi
nuciosa d'un mínim de 105 seccions, cosa que significava el tractament 
d'uns 200.000 electors. Sense comptar amb un ordinador i altres recursos 
imprescindibles per a un estudi d'aquestes dimensions, aquest planteja-
ment era d'entrada impensable. Així, s'optá per treballar sobre dos barris, 
que aproximadament son uns 24.000 electors per al referéndum de 1978 
i uns 26.000 per a les eleccions municipals, que fan un conjunt de 50.000 
electors estudiáis. Es triaren dos barris amb una composició socio-demo
gráfica diferent, fins al punt que poguessin exemplificar dues realitats 
oposades. A mes, son barris amb un nombre de seccions forga assequibles 
a l'hora de dur a terme l'elaboració primera del material. 

D'una banda, hem triat la Guineueta, un deis nou barris del Distric-
te IX, que compta amb 10 seccions censáis. És un barrí de creació forga 
recent, aproximadament un 50 % deis habitants son immigrats, i és una 
zona poc equipada. Hi ha un 62,6 % de la població de menys de 40 anys, 
cosa que fa que es tracti d'un barrí forga jove. L'estructura sócio-profes-
sional és considerablement homogénia; predominen els assalariats i les 
professions poc qualificades. La tendencia de vot és cap a l'esquerra, mes 
a l'esquerra que la mitjana del districte i que la mitjana de Barcelona. 

D'altra banda, hem triat el barrí de Sant Gesvasi-Putget del Distric
te III. Aquest sector comptava amb 46 seccions censáis pero hem tre-
ballat sobre una mostra de 12 seccions, prenent-ne una de cada quatre. 
Aquest és un barrí benestant i amb molt d'equipament. El percentatge 
d'immigració és baix: un 69,8 % son nascuts a Catalunya. La població 
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és relativament jove (hi ha un 57,7 % que té menys de 40 anys), pero és 
mes envellida que la del barrí anterior. Predominen les professions qua-
lificades: professions liberáis, directius... I la tendencia de vot és clara-
ment conservadora, 

LOCALITZACIÓ DELS BARRIS ESTUDIATS A LA CIUTAT DE BARCELONA 

Quant al marc de l'estudi, les dues consultes electorals han estat 
tríades a rao deis índex abstencionistes que es donaren. El referéndum 
de 1978 comptá amb un índex relativament elevat d'abstencionisme, i es 
pot arribar a considerar la campanya abstencionista d'alguns partits po-
lítics com a incident en el fenomen. Per altra part, les eleccions muni-
cipals de 1979 presentaren un índex abstencionista molt elevat, tant, que 
fins ara encara no ha estat mai superat. 

Per altra banda, impediments d'ordre essencialment técnic no van fer 
possible poder optar per les dues consultes d'abast general (eleccions 
legislatives de 1977 i 1979). 
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* 

Quant al métode seguit en l'elaboració del primer material cal dir 
que es partí de les llistes d'electors (cens electoral) que els partits polí-
tics proporcionaren. Una análisi exhaustiva de les dades completes resul-
tava gairebé impossible, així es resolgué de fer una extracció de l'edat, el 
sexe i la professió deis electors abstencionistes i només abstencionistes. 
Així dones teníem només el perfil exacte d'aquells qui s'abstenien, i 
calia, pero, un marc de referencia global deis votants per a poder dur a 
terme una análisi comparativa. Aquest marc s'obtingué —i només per 
a finalitats merament indicatives— a partir del padró de 1975 que fou la 
base per a la confecció del cens electoral de les dues consultes estudia-
des. Es crea, dones, un arxiu mecanitzat, al Centre de Cálcul d'ESADE, 
resultat del creuament del padró que hem esmentat i les dades de l'extrac-
ció abstencionista. 

En parlar de l'abstenció cal considerar que hi ha una abstenció real 
i una de computada. Sempre queda un índex —tot i que molt baix en 
el nostre país— d'abstencionisme que no queda enregistrat. Aquesta dis-
sociació queda prou palesa, per exemple, ais Estats Units d'América: la 
inscripció al cens electoral no és obligatoria —fins i tot, en un cert temps, 
posaven moltes través a la gent que volia inscriure-s'hi. Així hi ha un per-
centatge molt elevat de la població que no vota mai, que no participa de 
les consultes electorals que es convoquen, i que evidentment queda fora 
de l'abast del cómput. Resulta un sector de població immesurable, son 
abstencionistes pero les dades estadístiques no en recullen la seva pre
sencia. 

Hi ha dos plantej aments de l'estudi del fenomen abstencionista que 
es complementen: un de quantitatiu i l'altre qualitatiu. El primer, l'es
tudi quantitatiu fa una análisi estricta de la presencia abstencionista. 
Només es fixa en la quantitat, els trets que acompanyen aquest elector 
que s'ha abstingut, mai els motius que han pogut induir aquest individu 
a l'abstenció. El segon plantejament formula un estudi qualitatiu. Aquest 
demana un sondeig d'opinió: no n'hi ha prou amb uns simples resultáis 
numérics, necessita una base d'opinió sobre la qual formular unes hipó
tesis entorn de les motivacions de l'abstenció. 

A grans trets podríem desglossar les causes del fenomen de Fabsten-
ció en el nostre país en quatre grans blocs: un primer grup reuniría 
aquells abstencionistes que, malgrat la seva voluntat de participació po
lítica, hi ha un factor d'ordre ideológico-personal que els impedeix d'anar 
a les urnes: no sentir-se representat per cap formació política, ser anar
quista... Un segon grup, molt heterogeni, recolliria tota una serie d'acti-
tuds emmarcades per una manca d'interés en la participació política: 
gent amb una manca de cultura extraordinaria, i especialment de cultura 
política; inadaptats socials i margináis... Un tercer grup recolliria les 
causes de tipus mecánico-técnic com els errors en el cens (males inscrip-
cions, baixes mal donades...), o les impossibilitats físiques: malaltia, viat-
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ge o altres tipus de conjuntures personáis circumstancials. I, finalment, 
un quart grup es fixaria en la naturalesa de la convocatoria electoral, 
en la conjuntura en qué aquesta es produeix, en la competitivitat que 
s'hi planteja... 

En tot cas, l'estudi que presentem formula només una valoració 
quantitativa de l'abstenció, i el perfil de l'abstencionista des d'un punt 
de vista qualitatiu no s'hi reflecteix. 

1. ALGUNES DADES PRELIMINARS 

Considerant l'índex d'abstenció a Barcelona (vegeu gráfic 1) en el 
referéndum constitucional, que fou d'un 35,7 °/o, observem que el barrí 
de Sant Gervasi (Districte III) s'abstingué per sobre d'aquesta mitjana. 
L'índex corresponent a aquest barrí fou d'un 42,7 % (quadre 2.&), que no 
el de tot el districte. El barrí de la Guineueta, en canvi, s'abstingué menys, 
tot i que per sobre encara de la mitjana de Barcelona, amb un 37,4 % 
(quadre 1.a). El districte al qual correspon aquest darrer barri, el IX, 
s'abstingué per sota de la mitjana de la ciutat. 

GRÁFIC 1 

Evolució de l'índex abstencionista ais districtes III i IX, 
i al conjunt de la ciutat de Barcelona 
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QUADRE 1 

Percentatges de participado i ábstenció ais barris a cada consulta 

GUINEUETA (a) 

Total poblado Homes Dones 
Elect Votants Abst Elect Votants Abst. Elect Votants Abst 

Referéndum 100 

Municipals 100 

62,6 

50,9 

37,4 

49,1 

100 

100 

653 

55,4 

34,5 

44,6 

100 

100 

59,7 

46,5 

403 

533 

SANT GERVASI (b) 

Total poblado Homes 
Elect Votants Abst Elect Votants Abst 

Dones 
Elect Votants Abst 

Referéndum 100 

Municipals 100 

57,3 

56,2 

42,7 

43,8 

100 

100 

60,7 

60,2 

393 

39,8 

100 

100 

54,9 

53,2 

45,1 

46,8 

A la consulta de les municipals, el barrí de la Guineueta tingué un 
índex superior (49,1 %) respecte de la mitjana de Barcelona, que fou 
d'un 45,8 %. El districte IX es comporta com el barrí. A Sant Gervasi, 
en canvi, l'índex d'abstenció el trobem per sota de la mitjana de la ciu
tat, amb un 43,8 %. 

En el gráfic 1 podem observar els diversos comportaments deis dos 
districtes que integren els barris estudiáis al llarg de les consultes, i veiem 
com el major índex abstencionista es produí a les eleccions municipals. 
Respecte de la línia abstencionista que segueix el conjunt de la ciutat 
de Barcelona, observem que els districtes tendeixen a dur una línia dife-
rent. El districte II, per exemple, s'abstingué mes a les eleccions del Par-
lament de Catalunya. De tota manera, la tendencia abstencionista a les 
municipals del 79 és acusada, i fins ara, a nivell de ciutat, no s'ha su-
perat. 

Al quadre 1 podem veure d'una manera mes específica el compor-
tament participatiu de cada barrí estudiat a les dues consultes. La Gui
neueta, per exemple, al referéndum (vegeu quadre 1.a), té un índex d'abs
tenció inferior que el que es dona a les municipals, amb una diferencia 
d'uns 12 punts. Tant els homes com les dones s'abstingueren mes a les 
municipals que al referéndum, i les dones mes que els homes a cada 
consulta: de cada cent homes que votaven a les municipals, a la Gui
neueta se n'abstingueren 44,6 i en el referéndum 34,5. De cada cent dones 
que votaven d'aquest barrí, a les municipals se n'abstingueren 53,5 i 40,3 
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al referéndum. La tendencia abstencionista és mes acusada entre les 
dones. 

A Sant Gervasi, aqüestes diferencies es repeteixen. En el quadre 1.& 
veiem com l'índex abstencionista de les municipals i del referéndum és 
molt similar, hi ha una diferencia d un punt. Les dones també s'abstenen 
mes i, en proporció, s'abstenen mes les dones d'aquest barri que les de 
la Guineueta al referéndum, pero s'abstenen menys que les dones de la 
Guineueta a les municipals. 

El quadre 2 ens dona a conéixer d'una manera detallada el compor
tament abstencionista deis barris per seccions censáis. A grans trets ob-
servem que a la Guineueta l'abstenció és superior a les municipals, a totes 
les seccions (quadre 2.a); i a Sant Gervasi també és superior a les muni
cipals, cosa que concorda amb la tendencia general mes abstencionista 
a la consulta municipal. 

QUADRE 2 

Percentatges d'abstenció a cadascuna de les seccions estudiades 

GUINEUETA (a) 

Seccions 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 

Referéndum 30,8 32,1 25,9 34,4 26,2 29,2 28,1 24,9 293 313 

Municipals 45,4 44,7 38,1 44,6 37,9 40,8 43,2 38,2 44,7 43,2 

SANT GERVASI (b) 

Seccions 4 8 12 16 20 24 28 32 37 41 11 25 

Referéndum 39,0 39,2 35,0 36,4 38,2 33,7 34,1 34,4 34,7 48,9 35,4 393 

Municipals 46,0 43,5 433 39,4 42,8 43,0 38,2 39,4 40,9 54,8 39,8 44,2 

2. L'ABSTENCIONISME PER SECCIONS 

Una ullada general sobre els perfils que ofereixen les diverses sec
cions ens permet fer una agrupado per similitud de comportament. Els 
gráfics 2, 3, 4 i 5 que acompanyen aquest apartat donen d'entrada el 
perfil abstencionista que constitueix la mitjana del barri, tot posant a la 
vora la llista de seccions que segueixen aquest patró. En el gráfic 2 veiem 

la diferencia entre el perfil abstencionista, vist des del punt de mira de 
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GRÁFIC 2 

Sant Gesvasi. Edats 

REFERENDUM 
8.12.78 

MUN1CIPALS 
3.4.79 

Mitjana III 
III 
in 
ni 

ni 

-4 
- 8 
-12 
-16 
-32 
-37 
-41 

Mitjana 

S \ l va V. '« \» * 
^ <á> $ M> $ $> 

ni 
ni 
ni 
iit-
m 
XI 

4 
8 
16 
20 
24 
32 
37 
2$ 

in-20 ni - 2a III-12 III-12 
III - 41 

XI-11 XI-ti 

XI -25 XI-25 
111-24 
111-28 

XI -11 Xt-lt 

III - 28 III - 28 
XI-25 

les edats, en el referéndum, que constitueix la mitjana i que, de fet, és el 
patró mes seguit per les seccions; les seccions 4, 8, 12, 16, 32, 37 i 41 de 
Sant Gervasi, fent l'análisi segons el comportament per edats, han donat 
un perfil que s'adhereix al perfil mitjá. A les eleccions municipals, s'adhe-
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GRÁFIC 3 

Guineueta. Edats 

REFERENDUM 
«.12.7$ 

140 
144 
145 
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146 

* < £ * > v****** 

IX - 147 
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IX 
IX 
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IX --143 

IX - w IX 
IX 
IX 
IX 

141 
144 
146 
149 

IX -142 IX -142 
IX-147 

IX - K3 IX -143 

reixen al perfil mitjá les seccions 20, 24 i 25, i en canvi les seccions 12 i 41 
han passat a descriure altres perfils a les eleccions municipals i no han 
seguit la mitjana. El gráfic 3 també ofereix l'análisi segons les edats en el 
barri de la Guineueta. Dona el perfil de l'abstencionista mitjá, amb les sec-
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GRÁFIC 4 

Sant Gervasi. Professions 

REFERENDUM 
6.12.78 

Mitjana 

JJ1-24 111-24 
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XI-25 
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3.«.79 

Mitjana 
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III-24 

III - 28 IH-28 

III - !2 III -12 
III-32 

cions que segueixen aquesta pauta i la representació de tres altres perfils 
de comportament que difereixen de la mitjana. Els gráfics 4 i 5 descriuen 
també un perfil mitjá de comportament, pero segons les professions 
deis electors, amb les corresponents seccions que s'hi adhereixen. Des-
prés segueixen la serie de perfils que dissenteixen de la mitjana, i que 
teñen altres comportaments. 
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GRÁFIC 5 

Guineueta. Professions 
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3. ANALISI QUANTITATIVA DE L'ABSTENCIONISME 
SEGONS LES PROFESSIONS 

3.1. Preliminars 

Abans d'endinsar-nos en el comentan de l'abstenció deis diferents 
grups professionals, cal fer un advertiment sobre el contingut d'aquests 
grups. Com sabem, el cens electoral s'extreu directament del padró mu
nicipal d'habitants, així ens trobem que les deficiéncies que s'hi troben 
es traslladen automáticament al cens electoral. 

Una d'aquestes deficiéncies pot reflectir-se en el grup de professions 
que no consten (no consta, ais quadres) que recull sempre un percen-
tage molt elevat de població. Hi trobem totes aquelles persones que no 
van declarar en el padró cap professió; els que es troben en atur o bus
quen la primera feina. Aixó és un 5 % a Sant Gervasi i un 8 % a la Gui-
neueta. Ajuden a engreixar aquest grup problemes mecánics de la con-
fecció del padró: professions difícilment catalogables, o simplement in
comprensibles en l'escrit... En alguns casos l'agent censal o el mateix 
empadronat, a l'hora d'escriure la professió de les dones, si aqüestes no 
exerceixen cap professió i es queden a casa, els adjudiquen indiferent-
ment la categoría de no consta o de mestresses de casa. Fins i tot, dones 
que exerceixen alguna mena de tasca dins deis servéis doméstics, que 
no ho han declarat com a activitat professional, s'han afegit al grup hete-
rogeni deis no consta. També cal dir que s'ha detectat algún cas en qué 
l'agent censal ha posat sistemáticament la categoría de mestressa de casa 
o no consta a dones que han declarat explícitament la seva professió. 

A l'hora de considerar les dades que el padró i el cens electoral ens 
proporcionen cal teñir en eompte él marge de degradació que ha sofert 
respecte del moment en qué s'utilitza, considerant que tal vegada la rea-
litat poblacional ha sofert algunes mutacions, des del moment de la con-
fecció del padró i el cens i el moment de la seva utilització, que, evident-
ment, no hi han pogut quedar reflectides. 

j r • 

L 

3.2. Composició professional deis barris 

A Sant Gervasi, i considerant el total de la població, trobem una 
distribució professional en la qual —i per a les dues consultes electorals— 
el grup de les professions qualificades és el que compta amb un major 
nombre d'electors: 22,4 °/o al referéndum i 22,6 % a les municipals. Fet 
que corrobora el que déiem anteriorment que aquest barrí és relativa-
ment benestant. El grup d'assalariats (18,9 %, al referéndum; 21,4 % a les 
municipals) és, juntament amb els no consta (21 °/o al referéndum; 21,3 % 
a les municipals), el que segueix amb importancia, considerant el que 
esmentávem abans entorn la composició deis no consta i les mestresses 
de casa. 
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QUADRE 3a 

Sant Gervasi - Referéndum Constitucional, desembre 1978 - Total de la població 

Electors Votants Abstenc. Electors Votants Abstenc. 

N.C. 
Prop. directius 
Prof. liberáis 
T.G.M. 
Empleáis 
Assalariats servéis 
Assalariats industria 
Estudiants 
Jubiláis 
Mestresses de casa 

21,0 
6,9 
9,2 
6,3 
7,2 
8,1 
3,6 

11,7 
7,9 

17,9 

100,0 

17,5 
103 
11,4 
6,5 
63 
3,2 
2fi 

10,1 
11,9 
20,2 

100,0 

26,0 
23 
63 
6,1 
83 

15,0 
4,8 

14,0 
2,4 

14,8 

100,0 

21,0 

22,4 

18,9 

11,7 
7,9 

17,9 

100,0 

173 

28,2 

123 

10,1 
11,9 
20,2 

100,0 

26,0 

14,7 

283 

14,0 
2,4 

14,8 

100,0 

QUADRE 3b 

Sant Gervasi - Eleccions Municipals, abril, 1979 - Total de la població 

Electors Votants Abstenc. Electors Votants Abstenc. 

N.C. 
Prop. directius 
Prof. liberáis 
T.G.M 
Empleats 
Assalariats servéis 
Assalariats industria 
Estudiants 
Jubilats 
Mestresses de casa 

213 
6,6 
8,9 
7,1 
8,0 
8,9 
43 

1 U 
7,6 

15,7 

100,0 

18,4 
9,6 

11,4 
73 
7,6 
43 
4,1 

10,0 
113 
16,0 

100,0 

253 
2,7 
5,4 
7,0 
8,6 

15,1 
5,2 

12,9 
23 

15,4 

100,0 

213 

22,6 

21,4 

1 U 
7,6 

15,7 

100,0 

18,4 

283 

16,0 

10,0 
113 
16,0 

100,0 

253 

15,1 

28,9 

12,9 
23 

15,4 

100,0 

# 

Cal destacar que del grup deis assalariats, els empleats i els assala
riats deis servéis, amb uns percentatges del 7,2 i 8,1 al referéndum i 
8 i 8,9 a les municipals respectivament, son els mes nombrosos. 

Quant a les professions qualificades, les professions liberáis son les 
que teñen mes pes, amb un 9,2 % al referéndum i un 8,9 les municipals 
(vegeu quadres 3.a i 3.&). 

Si ens fixem amb la composició professional d'aquest barrí, Sant 
Gervasi, desglossat en homes i dones (vegeu quadres 4.a, 4.&, 5.a i 5.b), la 
categoría professional del no consta, a la qual en el total de la població 
corresponia el 21 °/o, agrupa un 14,6 % al referéndum i un 15 % a les mu-
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nicipals deis homes; mentre que recuU un 25,7 % i un 26,1 % de les dones 
al referéndum i a les municipals respectivament. Aquesta diferencia ve 
explicada pels problemes de confecció de cens que abans esmentávem. 

J 

Sant Gervasi -

N.C. 
Prop. directius 
Prof. liberáis 
T.G.M. 
Empleats 
Assalariats servéis 

QUADRE 4a 

Referéndum Constitucional, 

Electors 
Homes 

14,6 
14,6 
16,2 
12,8 
9,3 
3,8 

Assalariats industria 7,4 
Estudiants 
Jubilats 
Mestresses de casa 

Sant Gervasi -

N.C. 
Prof. qualific. 
Assalariats 
Estudiants 
Jubilats 
Mestresses de casa 

15,2 
5,9 
0,0 

100,0 

desembre 1978 • 

Votants 
Dones Homes 

25,7 
1,4 
4,2 
1,6 
5,7 

113 
0,9 
9,2 
9,4 

30,8 
100,0 

QUADRE 4b 

Referéndum Constitucional, 

Electors 
Homes 

14,6 
43,6 
20,5 
15,2 
5,9 
0,0 

100,0 

11,4 
20,7 
18,2 
13,8 
8,1 
2,8 
5,6 

12,0 
73 
0,0 

100,0 

i 

Dones 

22,4 
2,0 
5,9 
0,7 
4,8 
3,6 
0,6 
8,6 

15,5 
36,0 

100,0 

desembre 1978 -

Votants 
Dones Homes 

25,7 
7,2 

17,9 
9,2 
9,4 

30,8 
100,0 

11,4 
52,7 
16,5 
12,0 
73 
0,0 

100,0 

Dones 

22,4 
8,6 
9,0 
8,6 

153 
36,0 

100,0 

Homes/Dones 

Abstenció 
Homes 

19,8 
5,1 

13,0 
1M 
11,1 
5,4 

103 
203 
3,6 
0,0 

100,0 

Dones 

30,0 
03 
2,0 
2,7 
6,8 

21,1 
13 

10,0 
13 

24,2 
100,0 

Homes/Dones 

Absienció 
Homes 

19,8 
293 
26,8 
203 
3,6 
0,0 

100,0 

Dones 

30,0 
5,2 

29,2 
10,0 
13 

24,2 
100,0 

Peí que fa a les professions qualificades els homes signifiquen un 
43,6 % i u n 42,2 %, en el referéndum i a les municipals respectivament, 
enfront de les dones que signifiquen un 7,2 % i un 7,9 %. Aquesta dife
rencia tan reveladora d'un cert estat de coses no resulta tan pronun
ciada en el si d'altres grups professionals com ara el d'assalariats. Els 
homes en aquest grup representen un 20,5 % i un 23,1 %, en el referén
dum i a les municipals respectivament, mentre que íes dones teñen uns 
percentatges d'un 17,9 i un 20,3. 
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Sant Gervasi -

N.C. 
Prop. directius 
Prof. liberáis 
T.GJM 
Empleats 
Assalariats servéis 
Assalariats industria 
Estudiants 
Jubilats 
Mestresses de casa 

Sant Gervasi 

N.C. 
Prof. qualific. 
Assalariats 
Estudiants 
Jubilats 
Mestresses de casa 

QUADRE 5a 

Elecciones Municipal* 

Electors 
Homes 

15,0 
13,7 
15,2 
133 
10,0 
4,8 
83 

14,2 
5,5 
0,0 

100,0 

Dones 

26,1 
U 
4,1 
23 
6,6 

12,0 
U 
9,0 
9,2 

27,6 
100,0 

i, abril 1979 - Homes/Dones 

Votants 
Homes 

12,7 
18,4 
173 
13,7 
9,0 
3,8 
6,7 

11,6 
6,6 
0,0 

100,0 

QUADRE 5b 

- Eleccions Municipals, 

Electors 
Homes 

15,0 
42,2 
23,1 
14,2 
5,5 
0,0 

100,0 

Dones 

26,1 
7,9 

203 
9,0 
9,2 

27,6 
100,0 

, abril 1979 

Dones 

23,3 
1,9 
6,1 
1,7 
6,4 
4,8 
13 
8,6 

15,7 
29,6 

100,0 

Abstenció 
Homes 

18,7 
6,0 

11,4 
12,6 
11,6 
6,6 

10,8 
18,4 
3,8 
0,0 

100,0 

- Homes/Dones 

Votants 
Homes 

12,7 
49,6 
19,5 
11,6 
6,6 
0,0 

100,0 

Dones 

23,3 
9,7 

13,0 
8,6 

15,7 
29,6 

100,0 

Dones 

293 
0,6 
1,6 
3,4 
6,7 

20,6 
1,6 
9,4 
13 

25,2 
100,0 

Abstenció 
Homes 

18,7 
30,0 
29,0 
18,4 
3,8 
0,0 

100,0 

Dones 

293 
5,6 

28,9 
9,4 
13 

25,2 
100,0 

Un 56,5 % de les dones d'aquest barri, en el referéndum, es troben 
incloses en el grup deis no consta o de les mestresses de casa. A les mu-
nicipals aquest valor és Ueugerament inferior: 53,7 %. També cal notar 
que el percentatge d'estudiants masculins és Ueugerament superior al de 
les dones, i que les dones jubilades son mes que els homes. 

Al barrí de la Guineueta trobem una distribució professional prou 
diferent de la que trobávem a Sant Gervasi (vegeu quadres 6.a i 6.fe). Si 
considerem primer la composició segons el total de la població, notem 

que el grup professional que reuneix major nombre d'electors és el deis 
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assalariats amb un 41 °/o al referéndum i un 42,8 % a les municipals. Tam
bé a cop d'ull es veu que el grup de les mestresses de casa és impor-
tant: un 28,8 % i un 26,6 %, al referéndum i a les municipals respecti-
vament. Les professions qualificades, en aquest barri, recuUen un per-
centatge molt baix: 3,2 % i 4,1 % al referéndum i a les municipals, res-
pectivament. Així mateix, hi ha pocs estudiants. 

QUADRE 6a 

Guineueta - Referéndum Constitucional, desembre 1978 - Total de la poblada 

Etectors Votants Abstenció 
H ornes Dones H ornes Dones H ornes Dones 

p 

14,2 
0,8 
0,9 
1,6 

13,9 
5,5 

21,6 
5,7 
6,9 

28,8 
100,0 

14,5 
1,0 
1,0 
1,3 

14,5 
5,1 

22,1 
3,0 
7,1 

30,4 
100,0 

13,8 
0,5 
0,7 
2,2 

12,8 
6,2 

20,8 
10,5 
6,5 

26,0 
100,0 

14,2 

33 

41,0 

5,7 
6,9 

28,8 
100,0 

14,5 

33 

41,7 

3,0 
7,1 

30,4 
100,0 

13,8 

3,4 

39,8 

10,5 
6,5 

26,0 
100,0 

QUADRE 6b 

Guineueta - Eleccions Municipals, abril 1979 - Total de la poblado 

Electors Votants Abstenció 
Romes Dones Romes Dones Romes Dones 

N.C. 
Prop. directius 
Prof. liberáis 
T.G.M. 
Empleats 
Assalariats servéis 
Assalariats industria 
Estudiants 
Jubilats 
Mestresses de casa 

14,8 
0,7 
0,9 
2,5 

14,5 
6,7 

21,6 
5,3 
6,4 

26,6 
100,0 

15,3 
1,0 
1,1 
2,8 

16,2 
6,1 

22,8 
1,8 
6,9 

26,0 
100,0 

14,2 
0,4 
0,5 
2,3 

12,3 
7,4 

20,3 
9,4 
5,8 

27,4 
100,0 

14,8 

4,1 

42,8 

5,3 
6,4 

26,6 
100,0 

153 

4,9 

45,1 

1,8 
6,9 

26,0 
100,0 

14,2 

3,2 

40,0 

9,4 
5,8 

27,4 
100,0 
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El percentatge del grup deis no consta és superior al del barri de 
Sant Gervasi, i el motiu pot ser trobat en la manera en qué foren cen
sáis els dos barris. A diferencia del barri de Sant Gervasi, molt poques 
dones declaren la professió, i passen automáticament a ser classificades 
com a mestresses de casa, grup que també té uns percentatges molt ele
váis: 28,8 % al referéndum i un 26,6 % a les municipals. 

Desglossant la composició professional de la Guineueta entre homes 
i dones (vegeu quadres 7.a, 7.&, 8.a i 8.¿), podem observar, i d'una ma
nera mes accentuada, que les dones es troben molt poc incorporades a la 
vida laboral. El 72,2 % al referéndum i el 68,9 % a les municipals del 
total de les dones no declaren la professió. 

QUADRE 7a 

Guineueta - Referéndum Constitucional, desembre 1978 - Homes/Dones 

N.C. 
Prop. directius 
Prof. liberáis 
T.G.M. 
Emplea ts 
Assalariats servéis 
Assalariats industria 
Estudiants 
Jubilats 
Mestresses de casa 

Etectors 
Homes 

12,4 
1,4 
0,9 
3,2 

18,7 
9,4 

40,7 
6,7 
6,4 
o,o 

100,0 

Dones 

16,0 
03 
0,9 
0,0 
93 
1.7 
33 
4,8 
7,4 

56,2 
100,0 

Votants 
Homes 

133 
1,6 
0,7 
23 

20,1 
9,1 

42,6 
3,4 
6,7 
0,0 

100,0 

QUADRE 7b 

Dones 

15,7 
0,4 
1,4 
0,0 
8,8 
1,0 
1,4 
2,6 
7,6 

61,1 
100,0 

Abstenció 
Homes 

10,8 
0,9 
13 
4,6 

16,2 
10,1 
37,1 
13,1 
5,9 
0,0 

100,0 

Guineueta - Referéndum Constitucional, desembre 1978 - Homes/Dones 

N.C. 
Prof. qualific. 
Assalariats 
Estudiants 
Jubilats 
Mestresses de casa 

Etectors 
Homes 

12,4 
5,5 

68,8 
6,7 
6,4 
0,0 

100,0 

Dones 

16,0 
U 

143 
4,8 
7,4 

56,2 
100,0 

Votants 
Homes 

13,3 
4,8 

71,8 
3,4 
6,7 
0,0 

100,0 

Dones 

15,7 
1,8 

1 U 
2,6 
7,6 

61,1 
100,0 

Dones 

163 
0,1 
0,2 
0,0 
9,9 
2,8 
6,7 
83 
7,0 

48,4 
100,0 

Abstenció 
Homes 

10,8 
6,8 

63,4 
13,1 
5,9 
0,0 

100,0 

Dones 

163 
03 

19,4 
83 
7,0 

48,4 
100,0 
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Gineueta -

N.C. 
Prop. directius 
Prof. liberáis 
T.GM. 
Empleats 
Assalariats servéis 
Assalariats industria 
Estudiants 
Jubilats 
Mestresses de casa 

-

Guineueta 

N.C. 
Prof. qualific. 
Assalariats 
Estudiants 
Jubilats 
Mestresses de casa 

Elecciones 

QUADRE 8a 

Municipals, 

Electors 
Homes 

13,1 
1,2 
0,9 
4,6 

18,9 
103 
38,9 
6,2 
5,9 
0,0 

100,0 

Dones 

16,4 
0^ 
0,9 
0,5 

10,2 
3,1 
4,8 
43 
6,9 

523 
100,0 

abril 1979 

-

- Homes/Dones 

Votants 
Homes 

14,6 
13 
0,8 
4,9 

21,1 
9,0 

39,8 
2,1 
6,1 
0,0 

100,0 

r 

QUADRE 8b 

- Eleccions Municipals, 

Electors 
Homes 

13,1 
6,7 

68,1 
6,2 
5,9 
0,0 

100,0 

Dones 

16,4 
1,7 

18,1 
4,5 
6,9 

52,5 
100,0 

abril 1979 

Dones 

16,0 
03 
1,6 
0,4 

10,8 
2,8 
3,6 
1,6 
7,7 

55,1 
100,0 

-

Abstenció 
Homes 

10,9 
0,8 
1,0 
43 

15,7 
12,1 
37,7 
11,9 
53 
0,0 

100,0 

- Homes/Dones 

Votants 
r 

Homes 

14,6 
72 

69,9 
2,1 
6,1 
0,0 

100,0 

Dones 

16,0 
23 

17,2 
1,6 
7,7 

55,1 
100,0 

Dones 

16,9 
0,0 
0,1 
0,6 
9,6 
3,5 
5,9 
7,4 
6,1 

50,0 
100,0 

Abstenció 
Homes 

10,9 
6,1 

653 
11,9 
53 
0,0 

100,0 

Dones 

16,9 
0,7 

19,0 
7,4 
6,1 

50,0 
100,0 

Quant ais homes, els mes nombrosos son els assalariats que teñen 
un percentatge del 68,8 i 68,1 al referéndum i a les municipals respecti-
vament; mentre que les dones, en aquest grup, signifiquen percentatges 
notablement inferiors: 14,5 en el referéndum i 18,1 a les municipals. Mol-
tes dones declaren ser mestresses de casa: 56,2 % en el referéndum i 
52,5 % a les municipals. 

Els percentatges que corresponen ais jubilats i ais estudiants son 
forga baixos i els percentatge deis homes i les dones son molt similars. 
El grup professional amb menys electors d'aquest barri és el de les pro-
fessions qualif icades: 5,5 % al referéndum i 6,7 °/o a les municipals, per 
ais homes; i per a les dones, un 2,4% al referéndum i un 1,7 a les 
municipals. 
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3.3. L'abstencionisme deis diferents grups professionals 

En els quadres que apareixen en aquest capítol (9.a, 9.b, 10.a, lO.fc, 
11.a, 11.&, 12.a, 12.&, 13.a, 13.&, 14.a i 14.fe), la informado es troba orde
nada de la següent manera: les columnes 1 i 2 representen els percen
tatges —verticals— sobre el total d'electors i abstencionistes respectiva-
ment. Les columnes 3 i 4 representen el percentatge de participació i abs-
tenció —percentatge horitzontal— respecte de cadascun deis grups. No-
més s'indiquen, en aqüestes columnes, aquells percentatges que estiguin 
per sobre del 50 %, tant de participació com d'abstenció de manera que 
es pugui veure amb un cop d'ull la tendencia de cada grup. També cal 
dir que els grups s'han anat ordenant de major a menor segons els per
centatges que ens oferien les columnes 1 i 2, de manera que podem veure 
millor l'ordre en qué apareixen les diferents categories professionals se
gons presentin un menor o major nombre d'electors i abstencionistes. 

QUADRE 9a 

Sant Gervasi - Referéndum Constitucional, desembre 1978 - Total de la poblado 

Electors 
N.C. 
Mestresses de casa 
Estudiants 
Prof. liberáis 
Assalariats servéis 
Jubiláis 
Empleats 
Prop. directius 
Técnics grau mitjá 
Assalariats industria 

Electors 
Prof. qualiñcades 
N.C. 
Assalariats 
Mestresses de casa 
Estudiants 
Jubila ts 

(1) 
n 

21,0 
17,9 
117 
9,2 
8,1 
7,9 
7,2 
6,9 
63 
3,6 

100,0 

(1) 
% 

22,4 
21,0 
18,9 
17,9 
11,7 
7,9 

100,0 

Abstencionistes 
N.C. 
Assalariats servéis 
Mestresses de casa 
Estudiants 
Empleats 
Prof. liberáis 
Técnics grau mitjá 
Assalariats industria 
Jubilats 
Propietaris directius 

Abstencionistes 
Assalariats 
N.C. 
Mestresses de casa 
Professions qualiñcades 
Estudiants 
Jubilats 

(2) 
% 

26,0 
15,0 
14,8 
14,0 
8,5 
63 
6,1 
4,8 
2,4 
2,3 

100,0 

(2) 
°/o 

28,3 
26,0 
14,8 
14,7 
14,0 
2,4 

100,0 

% (3) 
Vot. 

65,5 
50,1 
50,8 
71,6 
59,8 

87,6 
86,2 

% (3) 
Vot. 

65,5 
72,8 
50,1 
87,6 

(4) % 
Abst. 

51,6 
77,1 

55,4 

(4) % 
Abst. 

62,3 
51,6 
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QUADRE 9b 

Sant Gervasi - Eleccions Municipals, abril 1979 - Total de la població 

Electors 
N.C. 
Mestresses de casa 
Estudiants 
Assalariats servéis 
Prof. liberáis 
Empleats 
Jubilats 
Técnics grau mitjá 
Propietaris directius 
Assalariats industria 

J 

Electors 
Prbf. qualficades 
Assalarats 
N.C. 
Mestresses de casa 
Estudiants 
Jubilats 

(1) 
o/o 

21,3 
15,7 
11,2 
8,9 
8,9 
8,0 
7,6 
7,1 
6,6 
4,5 

100,0 

(1) 
% 

22,6 
21,4 
21,3 
15,7 
1 U 
7,6 

100,0 

Abstencionistes 
N.C. 
Mestresses de casa 
Assalariats servéis 
Estudiants 
Empleats 
Técnics grau mitjá 
Prof. liberáis 
Assalariats industria 
Propietaris directius 
Jubilats 

• 

Abstencionis tes 
Assalariats 
N.C. 
Mestresses de casa 
Professions qualiñcades 
Estudiants 
Jubilats 

(2) 
% 

25,3 
15,4 
15,1 
12,9 
8,6 
7,0 
5,4 
5,2 
2,7 
2 3 

100,0 

(2) 
% 

28,9 
25,3 
15,4 
15,1 
12,9 

2,3 

100,0 

°/o (3) 
Vot. 

58,4 

51,2 
54,4 
58,8 
74,1 
51,5 
82,7 
87,1 

o/o (3) 
Vot. 

58,4 
71,8 
51,2 
87,1 

(4) % 
ABst. 

50,4 

72,1 

• 

-

(4) °/o 
Abst. 

57,2 
50,4 

(3) (4) Sumen 100: només fem constar la tendencia predominan!. 
(1) Distribució deis electors de major a menor percentatge. 
(2) Distribució deis abstencionistes de major a menor percentatge 

Peí que fa ais gráfics que corresponen a aquesta secció, gráfics A.l, 
B.l, A.2, B.2, A.3, B.3, A.4 i B.4, cal dir que els gráfics A presenten, en la 
columna vertical, el percentatge d'electors de cada categoría professional 
respecte del total d'electors. Cada columna —les quals corresponen a una 
categoría professional— té una zona coberta en negre que correspon al 
percentatge d'abstencionisme dins d'aquelles categories, respecte deis 
electors que componen el grup determinat. D'altra banda els gráfics B 
comparen els percentatges d'electors d'una categoría professional respec
te del total d'electors; els percentatges de votants d'una categoría profes
sional respecte de tots els votants; i, finalment, els percentatges d'absten-
cionistes respecte del total d'abstencionistes. 

A continuado, intentarem trobar les característiques professionals 
deis abstencionistes. És a dir, desvetllarem quines categories professio
nals tendeixen mes a l'abstenció i en quina mesura en el si de cada cate
goría es produeix l'abstencionisme. 
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QUADRE 10a 

Sant Gervasi - Referéndum Constitucional, desembre 1978 - Homes 

Electors 
Prof. liberáis 
Estudiants 
Propietaris directius 
N.C. 
Técnic grau mitjá 
Empleats 
Assalariats industria 
Jubilats 
Assalariats servéis 

Electors 
Prof. qualifícades 
Assalariats 
Estudiants 
N.C. 
Jubilats 

(1) 

16,2 
15,2 
14,6 
14,6 
12,8 
93 
7i4 
5,9 
3,8 

100,0 

(1) 
% 

43,6 
20,5 
15,2 
14,6 
5,9 

100,0 

Abstencionistes 
Estudiants 
N.C. 
Prof. liberáis 
Técnics grau mitjá 
Empleats 
Assalariats 
Assalariats 
Propietaris 
Jubilats 

industria 
servéis 
directius 

Abstencionistes 
Prof. qualifícades 
Assalariats 
Estudiants 
N.C. 
Jubilats 

(2) 

203 
19,8 
13,0 
11,4 
11,1 
103 
5,4 
5,1 
3,6 

100,0 

(2) 

293 
26,8 
203 
19,8 
3,6 

100,0 

%(3) 
Vot. 

68,9 
65,7 
53,4 

86,6 
76,1 

%(3) 
Vot. 
73,9 

76,1 

(4)% 
Abst. 

51,6 
52,4 

53,7 
55,4 

(4)% 
Abst. 

503 
51,6 
52,4 

QUADRE 10b 

Sant Gervasi - Eieccions Municipals, abril 1979 - Homes 

Electors 
Prof. liberáis 
N.C. 
Estudiants 
Prop. directius 
Técnics de grau mitjá 
Empleats 
Assalariats industria 
Jubilats 
Assalariats servéis 

Electors 
Prof. qualifícades 
Assalariats 
N.C. 
Estudiants 
Jubilats 

(1) 

15^ 
15,0 
147 
13,7 
133 
10,0 
83 
53 
4,8 

100,0 

(1) 

427 
23,1 
15,0 
147 
53 

100,0 

Abstencionistes 
N.C. 
Estudiants 
Técnics grau mitjá 
Empleats 
Prof. liberáis 
Assalariats industria 
Assalariats servéis 
Prop. directius 
Jubilats 

Abstencionistes 
Prof. qualifícades 
Assalariats 
N.C. 
Estudiants 
Jubilats 

(2) 
% 

18,7 
18,4 
12,6 
11,6 
11,4 
103 
6,6 
6,0 
3,8 

100,0 

(2) 
% 

30,0 
29,0 
18,7 
18,4 
3,8 

100,0 

%(3) 
Vot. 
523 
50,4 
63,8 
55,4 
71,4 

837 
73,6 

%(3) 
Vot. 
72,8 
51,9 
523 
50,4 
73,6 

(4)% 
Abst. 

507 
52,1 

(4)% 
Abst. 
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Sant Gervasi -

Electors 
Mestresses de casa 
N.C. 
Assalariades servéis 
Jubilades 
Estudiants 
Empleades 
Prof. liberáis 
Tecnics de grau mitjá 
Propietaris directius 
Assalariades industria 

Electors 
Mestresses de casa 
N.C. 
Assalariades 
Jubilades 
Estudiants 
Prof. qualifícades 

Referéndum 

(1) 
% 

30,8 
25,7 
11,3 
9,4 
9,2 
5,7 
4,2 
1,6 
1,4 
0,9 

100,0 

(1) 
% 

30,8 
25,7 
17,9 
9,4 
9,2 
7,2 

100,0 

QUADRE l ia 

m Constitucional, desemhre 1978 - Dones 

Abstencionistes 
N.C. 
Mestresses de casa 
Assalariades servéis 
Estudiants 
Empleades 
Tecnics grau mitjá 
Prof. liberáis 
Jubilades 
Assalariades industria 
Propietaris directius 

Abstencionistes 
N.C. 
Assalariades 
Mestresses de casa 
Estudiants 
Prof. qualifícades 
Jubilades 

QUADRE 11b 

Sant Gervasi • Eleccions Municipáls, abril 1979 • 

Electors 
Mestresses de casa 
N.C. 
As salariats servéis 
Jubiláis 
Estudiants 
Empleats 
Prof. liberáis 
Tecnics grau mitjá 
Assalariats industria 
Propietaris directius 

Electors 
Mestresses de casa 
N.C. 
Assalariades 

r 

Jubiláis 
Estudiants 
Prof. qualifícades 

(1) 
% 

27,6 
26,1 
12,0 
9,2 
9,0 
6,6 
4,1 
2,5 
1,7 
1,3 

100,0 

(1) 
o/o 

27,6 
26,1 
203 
9,2 
9,0 
7,9 

Abstencionistes 
N.C. 
Mestresses de casa 
Assalariats servéis 
Estudiants 
Empleats 
Tecnics de grau mitjá 
Prof. liberáis 
Assalariats industria 
Jubilats 
Propietaris directius 

Abstencionistes 
N.C. 
Assalariats 
Mestresses de casa 
Estudiants 
Prof. qualifícades 
Jubilats 

(2) 
% 

30,0 
24,0 
21,1 
10,0 
6,8 
2,7 
2,0 
1,5 
U 
0,5 

100,0 

(2) 
% 

30,0 
29,2 
24,2 
10,0 
5,2 
1,5 

100,0 

- Dones 

(2) 
% 

29,5 
25,2 
20,6 

9,4 
6,7 
3,4 
1,6 
1,6 
1,3 
0,6 

100,0 

(2) 
% 

29,5 
28,9 
25,2 
9,4 
5,6 
1,3 

%(3) 
Vot 

65,3 

523 
_ 

79,2 
92,8 

833 

% (3) 
Vot 

65,4 
523 
68,0 
92,8 

% (3) 
Vot 

583 

52,1 
53,3 

81,8 
57,4 
93,3 
78,9 

% (3) 
Vot 

58,3 
52,1 
67,4 
93,3 

(4)% 
Abst 

513 

823 

52,4 
75,6 

653 

(4) % 
Abst 

513 
71,9 

(4)% 
Abst 

51,6 

78,2 

62,4 

(4) % 
Abst 

51,6 
65,0 

100,0 100,0 



QUADRE 12a 

Guineueta - Referéndum Constitucional, desembre 1978 • 

Electors 
Mestresses de casa 
As salaríais industria 
N.C. 
Empleáis 
Jubiláis 
Estudiants 
Assalariats servéis 
Técnics grau mitjá 
Prof. liberáis 
Prop. directius 

Electors 
Assalariats 
Mestresses de casa 
N.C. 
Jubilats 
Estudiants 
Prof. qualiñcades 

Guineueta -

Electors 
Mestresses de casa 
Assalariats industria 
N.C. 
Empleats 
Assalariats servéis 
Jubilats 
Estudiants 
Técnics grau mitjá 
Prof. liberáis 
Prop. directius 

Electors 
Assalariats 
Mestresses de casa 
N.C. 
Jubilats 
Estudiants 
Prof. qualificades 

(1) 
% 

28,8 
21,6 
14,2 
13,9 
6,9 
5,7 
53 
1,6 
0,9 
0,8 

100,0 

(1) 
% 

41,0 
28,8 
14,2 
6,9 
5,7 
3,2 

100,0 

Abstencionistes 
Mestresses de casa 
Assalariats industria 
N.C. 
Empleats 
Estudiants 
Jubilats 
Assalariats servéis 
Técnics grau mitjá 
Prof. liberáis 
Prop. directius 

Abs tencionistes 
Assalariats 
Mestresses de casa 
N.C. 
Estudiants 
Jubilats 
Prof. qualiñcades 

QUADRE 12b 

• Total de la 

(2) 
% 

26,0 
20,8 
13,8 
12,8 
10,5 
6,5 
6,2 
2,2 
0,7 
0,5 

100,0 

% 

(2) 
39,8 
26,0 
13,8 
103 
6,5 
3,4 

100,0 

Eleccions Municipals, abril 1979 - Total de la pobl 

(1) 
% 

26,6 
21,6 
14,8 
143 
6,7 
6,4 
5 3 
23 
0,9 
0,7 

100,0 

(1) 
% 

42,8 
26,6 
14,8 
6,4 
53 
4,1 

Abstencionistes 
Mestresses de casa 
Assalariats industria 
N.C. 
Empleats 
Estudiants 
Assalariats servéis 
Jubilats 
Técnics grau mitjá 
Prof. liberáis 
Prop. directius 

Abstencionistes 
Assalariats 
Mestresses de casa 
N.C. 
Estudiants 
Jubilats 
Prof. qualificades 

(2) 
% 

27,4 
20,3 
14,2 
12,3 
9,4 
7,4 
5,8 
23 
03 
0,4 

100,0 

(2) 
°/o 

40,0 
27,4 
14,2 
9,4 
5,8 
3,2 

: poblado 

°/o (3) 
Vot. 
66,9 
64,9 
64,4 
663 

653 
58,8 
50,6 
71,4 
77,6 

Vot. 
% (3) 
643 
66,9 
64,4 

653 
63,0 

ació 

o/o (3) 
Vot. 
52,9 
57,0 
55,9 
60,9 

58,1 
59,2 
72,4 
753 

% (3) 
Vot. 
57,1 
52,9 
55,9 

58,1 
64,8 

(4)% 
Abst. 

67,2 

Abst. 
(4)% 

67,2 

( * ) % 

Abst. 

813 
50,6 

(4)% 
Abst. 

813 

100,0 100,0 



Guineueta -

Electors 
Assalariats industria 
Empléate 
N.C. 
Assalariats servéis 
Estudiante 
Jubiláis 
Tecnics grau mitjá 
Prop. directius 
Prof. liberáis 

Electors 
Assalariats 
N.C. 
Estudiante 
Jubílate 
Prof. qualificades 

QUADRE 13a 

Referéndum Constitucional, desembre 1978 - Homes 

(1) 
% 

40,7 
18,7 
12,4 
9,4 
6,7 
6,4 
3,2 
1,4 
0,9 

100,0 

(1) 
% 

68,8 
12,4 
6,7 
6,4 
5,5 

100,0 

Abstencionistes 
Assalariats industria 
Empleats 
Estudiants 
N.C. 
Assalariats servéis 
Jubilats 
Tecnics grau mitjá 
Prof. liberáis 
Prop. directius 

Abstencionistes 
Assalariats 
Estudiants 
N.C. 
Prof. qualificades 
Jubilats 

QUADRE 13b 

Guineueta - Eleccions Municipals, abril 1979 -

Electors 
Assalariats industria 
Empléate 
N.C. 
Assalariats servéis 
Estudiante 
Jubiláis 
Tecnics grau mitjá 
Prop. directius 
Prof. liberáis 

Electors 
Assalariats 
N.C. 
Prof. qualificades 
Estudiante 
Jubilats 

(1) 
O/o 

38,9 
18,9 
13,1 
10,3 
6,2 
5,9 
4,6 
1,2 
0,9 

100,0 

(1) 
o/o 

68,1 
13,1 
6,7 
6,2 
5,9 

Abstencionistes 
Assalariats industria 
Empleats 
Assalariats servéis 
Estudiants 
N.C. 
Jubilats 
Tecnics de grau mitjá 
Prof. liberáis 
Prop. directius 

Abstencionistes 
Asssalariats 
Estudiants 
N.C. 
Prof. qualificades 
Jubilats 

(2) 
% 

37,1 
16,2 
13,1 
10,8 
10,1 
5,9 
4,6 
1,3 
0,9 

100,0 

(2) 
°/o 

63,4 
13,1 
10,8 
6,8 
5,9 

100,0 

• Homes 

(2) 
o/o 

37,7 
15,7 
12,1 
11,9 
10,9 
5,5 
4,3 
1,0 
0,8 

100,0 

(2) 
o/o 

65,5 
11,9 
10,9 
6,1 
5,5 

% (3) 
VoU 
68,4 
70,2 

70,0 
62,9 
68,0 
50,9 
52,1 
77,1 

% (3) 
Vot 
68,1 

70,0 
57,4 
68,8 

% (3) 
Vot. 
59,3 
65,0 
50,8 

64,9 
60,4 
61,2 
52,1 
71,4 

% (3) 
Vot. 
59,6 

64,9 
61,9 
60,4 

(4) % 
Abst. 

67,4 

(%4) 
Abst. 

67,4 

r 

(4) % 
Abst. 

80,7 

(4)% 
Abst. 

80,7 

100,0 100,0 



Guineueta • 

Electors 
Mestresses de casa 
N.C. 
Empleades 
Jubilades 
Estudiants 
Assalanades industria 
Assalanades servéis 
Prof. liberáis 
Prop. directius 

Electors 
Mestresses de casa 
N.C. 
Assalariades 
Jubilades 
Estudiants 
Prof. qualifícades 

Referéndum 

(1) 
H 

56,2 
16,0 
93 
7,4 
4,8 
33 
1,7 
0,9 
03 

100,0 

(1) 
% 

56,2 
16,0 
14^ 
7,4 
4,8 
1,2 

100,0 

QUADRE 14a 

Constitucional, desembre 1978 - Dones 

Abstencionis tes 
Mestresses de casa 
N.C. 
Empleades 
Estudiants 
Jubilades 
Assalariades industria 
Assalariades servéis 
Prof. liberáis 
Prop. directius 

Abstencionis tes 
Mestresses de casa 
Assalariades 
N.C. 
Estudiants 
Jubilades 
Prof. qualifícades 

QUADRE 14b 

Guineueta - Elecdons Municipals, abril 1979 • 

Electors 
Mestresses de casa 
N.C. 
Empleades 
Jubilades 
Assalariades industria 
Estudiants 
Assalariades servéis 
Prof. liberáis 
Técnics grau mitjá 
Propietaris directius 

Electors 
Mestresses de casa 
Assalariades 
N.C. 
Jubilades 
Estudiants 
Prof. qualifícades 

(1) 
% 

523 
16,4 
10,2 
6,9 
4,8 
43 
3,1 
0,9 
03 
03 

100,0 

(1) 
% 

52,5 
18,1 
16,4 
6,9 
4,5 
1,7 

Abs tencionistes 
Mestresses de casa 
N.C. 
Empleades 
Estudiants 
Jubilades 
Assalariades industria 
Assalariades servéis 
Técnics grau mitjá 
Prof. liberáis 
Prop. directius 

Abstencionistes 
Mestresses de casa 
Assalariades 
N.C. 
Estudiants 
Jubilats 
Prof. qualifícades 

(2) 
% 

48,4 
163 
9,9 
83 
7,0 
6,7 
2,8 
0,2 
0,1 

100,0 

(2) 
% 

ASA 
19,4 
163 
8,3 
7,0 
03 

100,0 

- Dones 

(2) 
% 

50,0 
16,9 
9,6 

7,4 
6,1 
5,9 
3,5 
0,6 
0,1 
0,0 

100,0 

(2) 
% 

50,0 
19,0 
16,9 
7,4 
6,1 
0,7 

%(3) 
Vot. 
66,9 
60,4 
58,7 

633 

90,0 
80,0 

%(3) 
Vot. 
66,9 

60,4 

633 
86,4 

%(3) 
Vot. 
52,8 

533 

56,2 

92,0 
933 

% (3) 
Vot. 
52,8 

56,2 
76,6 

(4)% 
Abst. 

66,9 

74,9 
63,0 

(4)% 
Abst. 

51,9 

66,9 

(4)% 
Abst. 

51,0 

82,1 

613 
55,0 
58,6 

(4)% 
Abst. 

52,1 
51,0 
82,1 

100,0 100,0 



Observant els quadres 9.a i 9.b, veiem que la categoría de profes-
sions que inclou un major nombre d'abstencionistes al referéndum i a les 
municipals en el barri de Sant Gervasi és la deis no consta amb un 26 % 
i 25,3 % respectivament, així com els assalariats (28,3 % i 28,9 % res
pectivament) i les mestresses de casa, amb un 14,8 i 15,4 % al referén
dum i a les municipals respectivament. Els jubiláis representen en canvi 
un percentatge molt baix: un 2,4 % i un 2,3 %, respectivament al re-
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feréndum i a les municipals. Totes aqüestes dades poden corraborar-
se amb els gráfics A.l, B.l, A.2 i B.2. També veiem que els assalariats 
tendeixen a abstenir-se mes que a participar. És el grup amb l'abstenció 
mes elevada tant al referéndum (62,3 %) com a les municipals (57,2 % ) , 
tot i que en aquesta consulta disminuí una mica. 

Els jubiláis son els que mes participen tant en el referéndum com 
a les municipals. Respecte d'aquest grup s'ha dit que, en les edats mes 
avangades, es tendeix a l'abstenció, de tota manera del concepte de les 
edats ja se'n parlará mes endavant. Tot i aquesta consideració tradicio
nal, nosaltres podem observar que son forga participatius, si considerem 
que, quantitativament parlant, no representen un pes molt important 
en la població. 

Continuant en el mateix barrí de Sant Gervasi i en les dues consultes 
—segons els gráfics que ja hem esmentat—, veiem que les professions 
qualificades tendeixen a participar forga, de la qual cosa se'n podría 
extreure la conclusió que el seu grau d'integració política depén en bona 
part de la seva integració social i económica. Aquest grup, en general, 
tendeix a participar sempre, sigui quina sigui la seva situació geográfica, 
cosa que no es produiria en els assalariats, ja que aquests participen 
diferentment segons el barri en qué es troben. 

El grup deis no consta presenta uns percentatges elevats dins deis 
abstencionistes un 26 % al referéndum i un 25,3 % a les municipals. 
Aquest grup inclou diferents situacions professionals i, per tant, es fa 
difícil de tractar-lo com si es tractés d'un grup homogeni, Considerant 
que s'hi troben els desocupáis o aquells que encara no han trobat la seva 
primera feina, no fa estrany que sigui un grup abstencionista: de cada 
100 electors del no consta, al referéndum se n'abstingueren 51,6 i a les 
municipals 50,4. Per altra banda, els grups d'estudiants i mestresses de 
casa d'aquest barri els veurem a continuado quan tractarem les dades 
segons el sexe de l'electorat. 

Mantenint-nos en els gráfics A.l, B.l, A.2 i B.2, i prenent els quadres 
10.a i 10.&, que recullen les dades de les municipals i del referéndum en 
els homes de Sant Gervasi, podem observar que el grup mes nombrós 
d'abstencionistes és el de les professions qualificades, tot i que la ma-
joria del grup participa. En relació ais abstencionistes del barri, aquesta 
categoría professional s'abstingué un 29,5 % al referéndum i un 30,2 % 
a les municipals. De tota manera aqüestes dades enganyen perqué tot i ser 
considerada la categoría que agrupa un major nombre d'abstencionistes 
no és la categoría mes abstencionista, ja que té una massa poblacional 
molt important: un 42,2 % de l'electorat a les municipals i un 43,6 % a 
les municipals. En ambdós casos és un grup d'una molt alta participació: 
de cada 100 electors al referéndum en participaren 73,9 i a les munici
pals 72,8. 

Peí que fa ais assalariats, aquests son els que segueixen les profes
sions qualificades en quantitat d'abstencionistes. Tot i amb aixó, a les 
municipals participaren per sobre del 50 °/o, amb un 51,9 %, i al referén
dum s'abstingueren en un 50,8 %. Que el seu grau d'abstenció respecte de 
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Sant GesvasL Municipals 

tot l'abstencionisme deis homes del barrí fos d'un 26,8 % al referéndum i 
d'un 29 % a les municipals no és prou revelador del comportament d'a-
quest grup ja que cal considerar la massa d'electors que representa, tam
bé el segon grup en importancia darrera de les professions qualificades. 

Els estudiants homes representen un 203 % al referéndum i un 
18,4 % a les municipals. La seva massa electoral no és gaire important, 
pero aquest grau d'abstencionisme és mes significatiu. A les municipals 
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participaren mes que no pas al referéndum. El fet de l'increment partici-
patiu d'aquest grup al referéndum es deu a la incorporació deis joves 
de 18 a 21 anys que, en lloc de sumar-se a la tendencia abstencionista del 
grup deis mes joves, l'atempera. 

Cal teñir en compte que el grup de propietaris i directius, que és un 
subgrup de les professions qualificades, veiem que participa en un 86,6 % 
al referéndum i en un 83,2 % a les municipals. És sens dubte la parti
cipació mes elevada que presenta el quadre de categories professionals 
a les dues consultes, cosa que reforga així la tesi que apuntávem anterior-
ment sobre la integració política d'aquests grups. 

Observem que els jubilats mantenen una notable tendencia a la par
ticipació. Aquests homes jubilats, tot i representar una mínima part del 
eos electoral, participa en un 76,1 % al referéndum i en un 73,6 % a les 
municipals. 

Així, finalment, quant al eos electoral masculí del barrí de Sant Ger-
vasi, podríem considerar que la tendencia mes abstencionista la trobem 
en les professions menys qualificades, cosa que reforjaría la hipótesi de 
localització geográfica i integració económica que apuntávem: els assa-
lariats quan viuen en un barrí ríe teñen mes tendencia a l'abstenció que 
quan viuen en barris d'extracció mes obrera. 

Peí que fa ais homes inclosos al grup deis no consta, que és sens 
dubte nombrós, 19,8 % al referéndum i 18,7 % a les municipals, sofreix 
una certa variació de comportament entre les dues consultes: mentre 
que a les municipals participen en un 52,3 %, al referéndum s'abstenen 
en un 52,4 %. Aquesta minva de l'abstencionisme pot ser deguda, i donada 
la composició heterogénia del grup que inclou els desocupats entre altres, 
a associar la participació amb una expectativa laboral. 

Observant ara el comportament de les dones en el barrí de Sant Ger-
vasi (quadres 11.a i 11.fc, a mes deis gráfics A.l i B.l), ja ens podem 
adonar que les dones inflen el pes de l'abstenció. Els grups professionals 
que teñen major percentatge de dones abstencionistes son el grup de les 
no consta: 30 % al referéndum i un 29,5 % a les municipals. La dona 
treballadora en professions no qualificades i habitant d'un barrí benes-
tant té una clara tendencia a l'abstenció, cosa que també s'observava en 
els homes: de cada 100 dones electores assalariades se n'abstingueren 
71,9 al referéndum i 65 a les municipals. 

Les professions qualificades tendeixen mes a la participació, 68 % 
al referéndum i 67,4 % a les municipals. La participació d'aquestes pro
fessions és una mica mes baixa de la que havíem observat en els homes. 

Cal fer un especial esment al fet que és la dona jubilada la que 
compta amb un mes elevat índex de participació: de cada 100 dones jubi-
lades, en el referéndum en participaren 92,8 i a les municipals 93,3- És 
una participació molt superior de la que presenten els homes. Podría ser 
que la dona que es declara jubilada en empadronar-se és perqué ha es-
tat treballadora abans i, per tant, se sent mes integrada a la vida política 
i mes interessada a participar-hi. De tota manera, aquest grup representa 
un percentatge tan petit respecte del total d'abstencionisme del barrí peí 
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que fa a les dones que el seu altíssim nivell de participació neutralitza 
l'apatia deis grups d'edats avangades inclosos dins d'altres categories 
com la deis no consta i les mestresses de casa. 

Peí que fa al grup de les mestresses de casa podem observar que 
voten mes que no pas s'abstenen a les dues consultes: 65,4 % de parti
cipació al referéndum i 58,3 % a les municipals. 

Peí que fa a la categoria de les no consta, que agrupa un conjunt 
molt heterogeni, des de mestresses de casa a altres tipus de situacions 
laboráis, és de tendencia abstencionista: les no consta agrupen un 30 % 
de tota l'abstenció del barrí al referéndum i un 29,5 % a les municipals, 
¿onsiderant que representa una quarta part de la població femenina elec
tora. De cada 100 dones de les no consta, al referéndum se n'abstingueren 
51,3, i a les municipals 51,6. 

El comportament de les estudiants és similar en les dues consultes i 
participen mes que no pas s'abstenen. Entre les dones estudiants no es 
repeteix el comportament observat en els homes estudiants que s'abs-
tenien molt mes en el referéndum. 

* * * 

v 

Situats ara a la Guineueta (vegeu els quadres 12.a i 12.fe i els grá
fics A.3, B.3, A.4 i B.4) veiem que en el referéndum és mes participativa 
que Sant Gervasi. En canvi, a les municipals la Guineueta s'absté un 
11,7 % mes que Sant Gervasi. 

Tenint en compte l'estructura professional d'aquest barri del Dis-
tricte IX que anteriorment ja ha estat comentada, veiem que Taugment 
de l'abstenció a les municipals es deu en bona mesura al comportament 
abstencionista de la dona i també a un repartiment de l'abstencionisme 
per totes les categories. La dona és mes abstencionista que 1'home: 
53,5 % de les dones i 44,6 % deis homes a les municipals, i un 40,3 % de 
les dones al referéndum i un 34,5 % deis homes. En aquest barri la par
ticipació i l'abstenció es troba forga repartida per totes les categories 
professionals: un simple cop d'ull ais quadres i ais gráfics que hem 
esmentat ens ho demostra. 

Les categories que agrupen el major percentatge d'abstencionistes 
corresponen bastant a aquelles que teñen un major eos d'electors. Si ob-
servem els gráfics B.3 i B.4 podem veure com no hi ha gran diferencia 
entre les columnes, a excepció feta deis estudiants, cosa que ens demostra 
que l'abstenció queda repartida i sempre presenten índexs superiors les 
categories de mes electors. 

El grup deis estudiants és l'únic on es veu un decalatge: és molt 
mes elevat el percentatge d'abstenció que el de participació i, especial-
ment, a les municipals. Aquesta abstenció tan acusada entre els estudiants 
sembla contradir-se amb el que déiem en comentar el fet de la incor
porado deis joves de 18 a 21 anys que neutralitzaven la tendencia abs
tencionista d'aquest grup. De tota manera aquí estem parlant deis estu
diants i no de tota la gent de 18 a 25 anys. 

163 



GRAFIC A3. PROFESSIONS 

Guineueta. Referéndum 

r 

30 

20 

10 

OJ 

HOMES 

V. ELECTORS 
PROPORCIÓ 
VOTAWTS 

P R O P O R C K S 

ABSTENCIONI5TES 

TOTAL D'ELECTORS 

- % * % . * %. V tr. 
% 

^ 

ŵ 
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Només hi ha un grup dins deis assalariats, els assalariats deis ser-
veis, que s'abstingueren per sobre del 50 %, en un 50,6 %, a les munici
pals, sense que pugui arribar a alterar l'estructura deis grans grups. Po
dem observar també que la tendencia a votar deis jubilats en aquest 
barri és mes baixa. Tot i amb aixó participen en un 65,5 % al referéndum 
i un 58,1 % a les municipals. Així mateix, podem veure que es manté la 
tendencia de les professions qualificades a la participació alta: un 63 % 
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al referéndum i un 64,8 % a les municipals. Aquests percentatges, de tota 
manera, son mes baixos que els que trobávem a Sant Gervasi. Aixó es 
deu al comportament deis técnics de grau mitjá que participen nienys 
a la Guineueta que a Sant Gervasi. Observant els grups desgíossats per 
categories simples a dir, no els grans grups— veiem que les dues 
professions mes qualificades, propietaris i professions liberáis, teñen un 
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percentatge de participació elevat: 71,4 % i 77,6 % al referéndum i 72,4 % 
i 75,3 % a les municipals, respectivament. Aquesta participació, pero, no 
modifica la tendencia abstencionista ja que el pes d'aquestes categories 
és molt baix dins d'aquest barrí: un 3,8 % en el referéndum i un 4,1 % a 
les municipals. 

Centrant-nos ara en el comportament electoral deis homes d'aquest 
barri (vegeu, a mes deis quadres que hem esmentat relatius a aquest bar
rí, el 13.a i el 13.&), veiem que l'estructura deis abstencionistes és prác-
ticament igual a les dues consultes. El grup que reuneix un major nombre 
d'abstencionistes és el deis assalariats amb un 63,4 % al referéndum i un 
65,5 % a les municipals, seguit deis estudiants amb un 13,1 al referén
dum i un 11,9 a les municipals. Cal notar la diferencia de massa electoral 
que trobem dins del grup deis assalariats i el deis estudiants. En els 
gráfics B.3 i B.4 es pot veure com no hi ha massa desproporció entre les 
columnes de votants, abstencionistes i electors segons els grups de pro-
fessions. 

Els estudiants son Túnica categoría que en les dues consultes s'absté 
per sobre del 50 %: en el referéndum, en un 67,4 % i a les municipals, 
el 80 %. És curios el dif erent comportament deis estudiants d'un barri 
i d'un altre, i sobretot d'una consulta a l'altra. Veiem com la tendencia 
abstencionista deis homes estudiants de Sant Gervasi al referéndum, a 
la Guineueta es manté, tot i que una mica augmentada. Mentre que els 
estudiants de Sant Gervasi a les municipals participen per sobre del 
50 %, en aquesta mateixa consulta els de la Guineueta teñen cota d'abs-
tencionisme del 80,7 %. 

Els assalariats participen en un 68,1 % al referéndum i en un 59,6 % 
a les municipals. L'abstenció deis assalariats augmenta notablement a les 
municipals pero tot i així és inferior al 50 %. 

És curiosa la relativament alta participació deis inclosos dins del 
grup deis no consta: un 70 % en el referéndum, i un 64,9 % a les muni
cipals. Podríem trobar-hi una explicació en el fet que els homes en atur 
presumiblement van a les urnes amb l'expectativa de la millora de la 
seva situació laboral. 

Els jubiláis mantenen la seva tendencia a la participació, tot i que 
amb percentatges bastant mes baixos: 68,8 % al referéndum i 60,4 % a 
les municipals. Els jubilats deis barris mes rics veiem que tenien un 
percentatge de participació molt mes elevat que a la Guineueta. Sembla 
que l'home jubilat d'aquest barri no se senti integrat en la vida política 
de la manera com sembla manifestar-se a Sant Gervasi. 

Les professions qualificades mantenen la tónica de la participació 
per sobre de l'abstencionisme. Tot i aixó els percentatges d'aquest barri 
son forga inferiors, pero per sobre del 50 %: en el referéndum partici
paren amb un 57,4 % i a les municipals, amb un 61,9 %. Augmenta la 
participació d'aquest grup a les municipals i és curios que es produeixi 
el fenomen a la inversa respecte deis assalariats que s'abstenen mes a les 
municipals que al referéndum. 

Finalment, quant a les dones del barrí de la Guineueta (vegeu espe-

166 



GRÁFIC B3. PROFESSIONS 

Guineueta. Referéndum 



GRAFIC B4. PROFESSIONS 

Guineueta. Municipals 

•/• ELECTORS 
^•3 

^ : 
i * - - • •/• VOTANTS V. ABSTENCONISTES 

7, TOTAL D'ELECTORS 
60 

SO 

HOMES 

DONES 

<¡4 X \ % * 
' % 

4* V ^. "V. X "V ^ 
% 

V \ \ ^ 

V 
\ 



cíficament els quadres 14.a i 14.&), veiem que mes del 50 % de les absten-
cionistes son mestresses de casa. És ciar que cal considerar que també 
un 56,2 % de la població electoral femenina d'aquest barrí la trobem 
entre les mestresses de casa. Constatem una major i mes clara tendencia 
per part de tots els grups a Tabstenció en la consulta de les municipals 
que en el referéndum, menys en el grup de les mestresses de casa. 

Les noies estudiants son molt abstencionistes —tot i que els homes 
encara ho son mes— pero teñen un pes específ ic molt minso respecte del 
total de l'electorat femení: un 8,3 en el referéndum i un 7,4 a les mu
nicipals. 

Peí que fa al grup de les assalariades veiem que, ben al contrari que 
els homes, s'abstenen mes que no pas voten: un 51,9 % en el referéndum 
i un 52,1 % a les municipals. 

En la categoría de les no consta hi ha un canvi d'actitud electoral 
en les municipals respecte del referéndum: en la primera consulta man
tenía una tendencia participativa en un 60,4 %, mentre que a les muni
cipals és abstencionista: 51 %. 

Les dones jubilades també participen mes que no pas s'abstenen: 
un 53,5 % en el referéndum i un 56,2 % a les municipals, pero com 
podem veure aquesta categoría és notablement mes abstencionista en 
aquest barrí que a Sant Gervasi. Les mestresses de casa, que agrupen, 
com ja hem dit, mes del 50 % de la població electoral femenina, teñen 
un índex de participació d'un 66,9 % en el referéndum i d'un 52,8 % a 
les municipals. S'hi pot veure un carácter mes abstencionista, en aquest 
grup, que el que presentava el de Sant Gervasi. 

L'únic grup que manté un comportament bastant similar al del barrí 
de Sant Gervasi és el de les professions qualificades, tot i que aqüestes, 
a la Guineueta, constitueixen un percentatge molt petit dins del conjunt 
de tot l'abstencionisme. Teñen una forta tendencia a participar: 86,4 % 
en el referéndum i un 76,6 % a les municipals. 

4. ANALISI QUANTITATIVA DE L'ABSTENCIONISME 
SEGONS L'EDAT 

4.1. Composició d'edats deis barris 

A l'hora de parlar de la composició deis barris quant a l'edat i el 
sexe deis seus habitants en el moment de cada consulta cal esmentar 
que a les eleccions municipals de l'abril de 1979 s'incorporaren els joves 
de 18 a 21 anys a l'electorat. Així hi ha un gruix de població que en el 
referéndum no participava i que cal teñir en compte en la segiient con
sulta. 

Tenint en compte aixó, veiem (quadres 15.a i 15.&) com el grup mes 
jove d'electors de Sant Gervasi augmenta en 5 punts a les municipals, 
degut, evidentment, a la participació deis de 18 a 21 anys. Prácticament 
no hi ha cap diferencia de composició entre les dues consultes: la po-
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blació és relativamente envellida, dominen els grups de mes de 40 anys, 
i dominen una mica menys en el referéndum que en les municipals. El 
grup de 26 a 29 anys d'aquest mateix barrí és el que compta amb menys 
electors, un 8,3 % i un 8,2 % del total d'electors del barrí per a cada 
consulta. El grup que reuneix mes electors és el de 50 a 59 anys al refe
réndum i de 30 a 39 anys a les municipals. 

Si observem la composició d'edats desglossada en sexes (vegeu qua-
dres 16.a, 16.b), d'entrada comprovem que al grup deis mes joves, que a 
les municipals s'hi afegeixen els de 18 a 21 anys, l'increment d'homes és 
superior —tot i que amb poca diferencia— al de dones. Els homes passen 
a representar un 17,6 % i les dones un 14 %. El grup d'homes de 40 a 59 
anys i de dones d'aquestes edats, a les municipals, han sofert una certa 
disminució respecte d'aquest grup al referéndum. El rejoveniment apa-
rent es deu al fet que s'incorporen els joves i quan establim les propor-
cions d'edats entre els homes, veiem que el percentatge d'homes joves 
és superior a les municipals que en el referéndum. Amb les dones pas-
saria el mateix. 

Comparant les posicions que representen les dones respecte deis ho
mes dins de cada grup, veiem que les dones joves en el referéndum, de 
21 a 39 anys, representen un 35,7 %, mentre que els homes en repre
senten un 37,5 %. Aixó fa pensar que la població femenina está mes en
vellida, sobretot si observem que les dones de mes de 60 anys represen
ten un 30,9 % respecte de totes les dones electores del barrí, mentre que 
els homes d'aquesta edat només representen un 27,4 % respecte deis 
homes. A les municipals, tot i tenint en compte la nova participació, no 
s'equilibra el grup d'homes amb el de dones quant al seu envelliment. 
La població femenina segueix mes envellida que la d'homes: un 40,2 °/o 
de dones joves i un 30,4 % de dones de mes de 60 anys contra un 42,9 % 
d'homes joves i un 27,1 % d'homes de mes de 60 anys. Les variacions 
entre ambdues consultes son, en aquest sentit —envelliment i joventut 
de la població—, prácticament insignificants. 

El grup de menys electors és el grup de 26 a 29 anys tant de dones 
com d'homes a les dues consultes. Els grups que compten amb una major 
proporció d'electors son els grups d'homes de 50 a 59 anys al referén
dum, i el d'homes de 18 a 25 a les municipals, tenint en compte que el 
primer grup —el de 50-59 anys— a les municipals només representa un 
14,3 % respecte deis homes electors, i ocupa la quarta posició en impor
tancia. Aquesta diferencia és deguda, molt probablement a la degradació 
de la informació padronal que s'ha explicat en els preliminars de l'apar-
tat 3 del present treball. 

Quant a les dones, cal dir que el grup que compta amb una major 
proporció d'electores al referéndum és el grup de 30 a 39 anys i a les 
municipals el mateix grup. 

La població de la Guineueta és mes jove que la de Sant Gervasi. En 
el referéndum, per exemple, hi ha només un 16,5 % de la població de mes 
de 60 anys, mentre que a Sant Gervasi hi trobávem un 29,4 %. A les mu
nicipals aqüestes diferencies es mantenen. La població entre 40 i 59 anys 
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és la dominant a la Guineueta, seguida deis mes joves (vegeu quadres 
17.a i 17.2?). Concretant mes, veiem que al referéndum el grup d'elec-
tors majoritaris es el de 40 a 49 anys, amb un 25 %; a les municipals 
el grup majoritari també és aquest mateix grup. El grup de menys elec-
tors en el referéndum és el de mes de 69 anys, i a les municipals també. 
A Sant Gervasi véiem com aqüestes correspondéncies no es donaven. 

Si ara tenim en compte la composició d'edats (vegeu quadres 18.a 
i 18.&) desglossada en homes y dones veiem que hi ha mes joves que 
dones. En el referéndum, en el grup de 21 a 25 anys hi ha un 14,3 % 
d'homes i un 11,3 % de dones. Aquesta diferencia es repeteix en el grup 
d'edats de 18 a 25 anys de les municipals. El grup d'homes que compta 
amb un major percentatge d'electors al referéndum és el de 40 a 49 anys, 
i a les municipals també, amb un percentatge del 23,9. Les dones també 
dominen en aquest grup a totes dues consultes. Caldria fer esment, en
cara, que la població femenina de mes de 69 anys domina mes que la 
població masculina d'aquesta mateixa edat, a les dues consultes; hi ha 
una diferencia de 4 punts. 

QUADRE 15a 

Sant Gervasi • Referéndum Constitucional, desembre 1978 - Total població 

Electors Votants Abstenc. Electors Votants Abstenc. 

21-25 
26-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60-69 

+ 69 

10,6 
8,3 

17,7 
16,1 
17,9 
14,2 
15,2 

3,8 
6,4 

15,7 
20,0 
22,4 
17,7 
14,1 

19,7 
10,9 
20,3 
10,9 
11,9 
9,6 

16,7 

100,0 100,0 100,0 

36,6 

34,0 

29,4 

100,0 

25,9 

42,4 

31,8 

100,0 

50,9 

22,8 

26,3 

100,0 

QUADRE 15b 

Sant Gervasi - Eleccions Municipals, abril 1979 - Total població 

Electors Votants Abstenc. Electors Votants Abstenc, 

18-25 
26-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60-69 

+ 69 

15,5 
8,2 

17,6 
15,6 
14,1 
14,1 
14,9 

100,0 

13,0 
6,1 

16,5 
18,4 
15,3 
17,1 
13,7 

100,0 

18,8 
10,8 
19,0 
11,9 
12,6 
10,3 
16,6 

100,0 

41,3 

29,7 

29,0 

100,0 

35,6 

33,7 

30,8 

100,0 

48,6 

24,5 

26,9 

100,0 

171 



QUADRE 16a 

Sant Gervasi - Referéndum Constitucional, desembre 1978 - Homes/Dones 

Electors Votants Abstenc, 
H ornes Dones H ornes Dones H ornes Dones 

Electors Votants Abstenc, 
Homes Dones Homes Dones Homes Dones 

21-25 
26-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60-69 

+ 69 

100,0 

11,7 
8,4 

17,5 
16,5 
18,4 
13,9 
13,5 

100,0 

9,7 
8,2 

17,8 
15,8 
17,5 
14,4 
16,5 

100,0 

3,1 
7,4 

16,2 
19,1 
22,6 
17,7 
14,0 

100,0 

43 
5,6 

15,3 
20,7 
223 
17,6 

14,2 

100,0 

25,1 
10,0 
19,6 
12,5 
11,9 
8,2 

12,7 

100,0 

16,4 
11,5 
20,8 
9,9 

11,8 
103 
19,2 

37,6 

34,9 

27,4 

100,0 

35,7 

33,3 

30,9 

100,0 

26,7 

41,7 

31,7 

100,0 

25,2 

43,0 

31,8 

100,0 

54,7 

24,4 

20,9 

100,0 

48,7 

21,7 

29,7 

100,0 

QUADRE 16b 

Sant Gervasi - Eleccions Municipals, abril 1979 - Homes/Dones 

Electors 
Homes Dones 

Votants Abstenc, 
Homes Dones Homes Dones 

Electors Votants Abstenc. 
Homes Dones Homes Dones Homes Dones 

18-25 
26-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60-69 
+ 69 

17,6 
8,2 

17,1 
15,7 
14,3 
13,5 
13,6 

14,0 
8,2 

18,0 
15,5 
14,0 
14,5 
15,9 

13,4 
7,1 

16,1 
173 
15,9 
16,4 
13,8 

12,7 
5,2 

16,8 
193 
14,8 
17,6 
13,6 

24,0 
9,7 

18,7 
13,2 
12,0 
9,1 

133 

153 
113 
19,2 
114 
13,1 
11,0 
18,7 

42,9 

30,0 

27,1 

40,2 

293 

30,4 

36,6 

33,2 

30,2 

34,7 

34,1 

31,2 

52,4 

25,2 

22,4 

46,2 

24,2 

29,7 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



QUADRE 17a 

Guineueta - Referéndum Constitucional, 

-

21-25 
26-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60-69 

+ 69 

r 

Electors 

12,8 
7,6 

17,9 
25,1 
20,1 
9,6 
6,9 

100,0 

Votants 

2,9 
6,9 

19,5 
31,1 
24,5 
10,6 
4,5 

100,0 
r 

Abstenc. 

29,1 
8,7 

153 
15,2 
12,8 
7,8 

1U 

100,0 

desembre 1978 - Total 

• i • T 

Electors 

383 

45,2 

16,5 

100,0 

Votante 

293 

55,6 

15,1 

100,0 

població 

Abstenc. 

53,1 

28,0 

18,9 

100,0 

QUADRE 17b 

Guineueta - Eleccions Municipals, abril 1979 - Total població 

Electors Votants Abstenc. Electors Votants Abstenc, 

18-25 
26-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60-69 
+ 69 

20,2 
7,5 

16,9 
23,9 
15,0 
9,5 
6,9 

14,7 
7,1 

17,0 
29,1 
16,6 
1 U 
4,4 

25,9 
8,0 

16,9 
183 
133 
7,8 
9,6 

44,6 

38,9 

16,4 

38,8 

45,7 

15,6 

50,8 

32,0 

17,4 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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QUADRE 18a 

Guineueta - Referéndum Constitucional, desembre 1978 - Homes/Dones 

Electors 
H ornes Dones 

Votants Abstenc. 
Homes Dones Homes Dones 

Electors Votants Abstenc. 
Homes Dones Homes Dones Homes Dones 

21-25 
26-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60-69 

+ 69 

14,3 
8,2 

17,3 
25,4 
20,7 
9,3 
4,8 

100,0 

113 
6,9 

18,5 
24,9 
19,5 
9,8 
9,0 

100,0 

2,8 
6,8 

18,5 
31,4 
25,9 
11,0 
3,8 

100,0 

3,1 
7,0 

20,6 
30,8 
23,0 
10,3 
5,2 

100,0 

36,1 
11,0 
15,0 
13,9 
11,0 
6,1 
6,8 

100,0 

23,4 
6,8 

15,5 
16,2 
143 
9,2 

143 

100,0 

39,8 

46,1 

14,1 

100,0 

36,7 

44,4 

18,8 

100,0 

28,1 

573 

14,8 

100,0 

30,7 

53,8 

15,5 

100,0 

62,1 

24,9 

12,9 

100,0 

45,7 

303 

23,7 

100,0 

QUADRE 18b 

Guineueta - Eleccions Municipals, abril 1979 - Homes/Dones 

Electors 
Homes Dones 

Votants Abstenc. 
Homes Dones Homes Dones 

Electors Votants Abstenc. 
Homes Dones Homes Dones Homes Dones 

18-25 
26-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60-69 

+ 69 

21,9 
8,3 

16,3 
23,9 
15,5 
9,3 
4,8 

18,5 
6,7 

17,6 
23,8 
14,6 
9,8 
9,0 

14,4 
7,1 

15,6 
28,9 
18,6 
117 
3,6 

14,9 
7,0 

18,7 
29,2 
14,3 
10,6 
5,3 

31,1 
9,9 

17,1 
17,7 
11,6 
63 
6,3 

21,6 
63 

16,7 
19,1 
14,9 
9,0 

12,2 

46,5 

39,4 

14,1 

42,8 

38,4 

18,8 

37,1 

47,5 

15,3 

40,6 

43,5 

15,9 

58, i 

29,3 

12,6 

44,8 

34,0 

21,2 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



GRAFIC A5. EDATS 

Sant Gervasi. Referéndum 
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4.2. L'ábstencionisme per grups d'edat 

La base de l'análisi que segueix es fonamenta en l'elaboració de les 
dades iHustrades en dos tipus de gráfics, de la mateixa manera com ho 
trobávem en parlar de les professions i del seu comportament electoral: 
els gráfics A presenten, en la columna vertical, el percentatge d'electors 
de cada grup d'edat respecte del total d'electors. Cada columneta —cal 

175 



GRÁFIC B5. EDATS 

Sant Gervasi. Referéndum 
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veure les pautes de lectura— té en negreta una zona pintada que corres-
pon al percentatge d'abstencionisme dins d'aquell grup d'edat, respecte 
deis electors que componen el grup determinat. D'altra banda, els grá
fics B comparen els percentatges d'electors d' un grup d'edat respecte del 
total d'electors; els percentatges de votants d'un grup d'edat respecte 
del total deis votants; i, finalment, els percentatges d'abstencionisme res
pecte del total d'abstencionistes. Peí que fa ais quadres, a la columna 1 
trobem els percentatges d'electors de cada grup d'edats respecte del total 
d'electors; a la columna 2 veiem els percentatges d'abstencionistes de 
cada grup d'edats respecte del total d'abstencionistes. Així, podem veure 
que les columnes 1 i 2 deis quadres es correspondrien a la primera co
lumna i a la tercera, respectivament, deis gráfics B. A la columna 3 deis 
gráfics veiem el percentatge de votants respecte del total d'electors del 
grup d'edats a qué correspon; a la columna 4 veiem els percentatges 
d'abstencionisme respecte deis electors d'aquell grup d'edat a qué cor
respon. L' ordre en qué es presenten els grups és a rao de mes electors 
a menys electors i de grups amb mes abstenció a menys abstenció. 

Una vegada explicada la lectura deis gráfics i els quadres, en els 
gráfics A.5 i B.5 veiem reflectit el comportament electoral de la població 
de Sant Gervasi al referéndum. Si els comparem ais gráfics A.6 i B.6, del 
mateix barrí pero a les eleccions municipals veiem que hi ha hagut un 
anivellament del eos electoral en els grups d'edat a partir deis 30-39 anys, 
No es donen a les municipals unes puntes com la deis 50-59 anys al refe
réndum. Podem veure com a la columna deis mes joves —sempre en els 
gráfics A.5 i A.6—, que al referéndum és mes minsa que a les munici
pals, per raons que ja han estat exposades, l'abstenció és molt mes 
important al referéndum que a les municipals. Aixó ho podem corro
borar amb les dades deis quadres 19.a i 19.fc: en el referéndum el grup 
de 21-25 anys s'absté en un 79,6 %; en canvi, a les municipals ho fa en 
un 53 %. Aixó fa suposar que els nous votants, els de 18 a 21 no han estat 
abstencionistes, car si ho haguessin estat haurien fet pujar l'índex que 
trobávem al referéndum o, en tot cas, no l'haguessin modificat gaire. 
També podem constatar en els gráfics A.5 i A.6 que el grup d'edat de 
50-59 anys, que al referéndum tenia un electorat important (vegeu qua-
dre 3.a), el de mes pes, ha sofert un descens considerable a les munici
pals, pero el percentatge d'abstencionisme és for^a semblant. 

En el gráfic B.5, veiem que els grups mes abstencionistes son els 
mes joves, de 21 a 25, els de 30-39 i els de mes de 69 anys. En el grup 
de 26 a 29 anys el percentatge d'abstencionistes és superior al de votants: 
hi ha un 56 % que no voten en aquest grup d'edat. Tot aixó també queda 
reflectit en els quadres 19.a i 19.&. Respecte del comportament a les elec
cions municipals, observem que el grup mes jove —tal i com se'ns anun
cia en el gráfic A.6— ha disminult el seu abstencionisme. També s'ha 
reduit Ueugerament en el grup de 30 a 39 anys (hi ha una diferencia d'un 
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GRÁFIC A6. EDATS 

Sant GesvasL Municipats 

f V. ELECTORS 
PROPO 
VOTANTS 

* ' • PROPORCIÓ 
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10 
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HOMES DONES 

20T 

10 • 

OJ-
16-26 25-29 30-39 40-43 50-59 60-69 **9 16-25 26-29 30-39 40-49 50-59 60-69 «69 

punt), tot i que continua essent el grup mes abstencionista. El grup de 
50-59 anys és una mica mes abstencionista a les municipals, amb un 
increment de gairebé 1 punt, tot i que cal veure que deis electors d'aquest 
grup van votar un 71,8 al referéndum i un 60,8 a les municipals, és a dir, 
que no es pot considerar que sigui un grup definible com a abstencio
nista. 
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GRAFIC B6. EDATS 

Sant GesvasL Municipals 
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Si considerem ara el comportament deis homes al referéndum res
pecte al de les dones, al barrí de Sant Gervasi trobem que els homes de 
21 a 25 anys s'abstenen mes que les dones d'aquesta edat (vegeu els 
gráfics A.5, B.5 i els quadres 20.a, 20.&, 21.a i 21.fe), tot i que tots dos 
se'ls pot considerar abstencionistes, ja que els seus percentatges res
pecte deis seus grups d'edat superen el 50 %: de cada cent homes de 21 
a 25 anys se n'abstingueren 83,9 al referéndum, mentre que de dones se 
n'abstingueren 75,8 de cada cent. L'abstencionisme de les dones és supe
rior al deis homes en general, i especialment entre les dones de 30 a 
39 anys i les de mes de 69 anys. En el referéndum veiem que les dones 
mes abstencionistes es reuneixen en 4 grups, i els homes només en un, el 
de 21 a 25 anys. Els grups que es mantenen abstencionistes a les muni-
cipals son els grups de 30-39 anys, de mes de 69 anys, de 18-25 i 26-29; el 
grup dTiomes de 18-25 anys és abstencionista a les dues consultes. Clara-
ment podem dir que 1'abstencionisme es decanta cap a les dones: les mes 
joves i les mes grans. Pero els homes joves ho son mes que les dones jo
ves, concretament a la primera categoría d'edats. 

Situats al barrí de la Guineueta, i observant els gráfics A.7 i B.7 peí 
que fa referencia al total de la població, i els quadres 22.a i 22.fc, com-
provem que el grup deis mes joves és molt abstencionista. Un absten-
cionisme que a les municipals quedará una mica neutralitzat (gráfics A.8 
i B.8). Cal considerar com a mes abstencionistes els grups de 21-25 anys 
i els de mes de 69 anys, tot i que aquests están molt per sota de l'absten-
cionisme jove: de 100 joves se n'abstingueren 85,6 i de 100 persones de 
mes de 69 anys s'abstingueren 59,7, aixó tenint en compte que l'electorat 
jove és molt superior al del grup deis mes grans, cosa que fa que per molt 
abstencionista que siguí el grup com a tal, no és tan definitori com ho 
seria el de 30-39 anys que, participant en un 68,1 %, constitueix un 15,3 % 
deis abstencionistes del barrí, mentre que els de mes de 69 anys consti-
tueixen un 11,1 % de la massa abstencionista. 

A les eleccions municipals (vegeu gráfics A.8 i B.8), el comportament 
varia una mica respecte del del referéndum: els joves, proporcionalment, 
no s'abstenen tant; els de 40-49 anys s'abstenen considerablement mes: 
al referéndum representaven un 15,2 % respecte deis abstencionistes del 
barrí i a les municipals representaven un 18,5 %. Tot i amb aixó no és un 
grup abstencionista ja que com a grup sempre han participat per sobre 
del 50 %: al referéndum amb un 77,4 % i a les municipals amb un 62 %. 

Peí que fa ais homes, s'abstingueren considerablement mes a les mu
nicipals. Donant un cop d'ull ais gráfics A.7, B.7, A.8, B.8, veiem com el 
descens d'electors de 50 a 59 anys a les eleccions municipals, amb una 
diferencia de 5 punts, ha provocat un increment d'abstencionisme. A les 
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GRÁFIC A7. EDATS 

Guineueta. Referéndum 

r* •/• ELECTORS 

30i 

20-

10-

0J 
21-25 

HOMES 

PR0PORCIÓ 
VOTANTS 

PROPOftCH) 
¥ I 

TOTAL D'ELECTORS 

26-29 30*39 40-49 50-59 60-69 «63 anys 

DONES 

30r 

20-. 

10-• 

0-L 
21-25 26-29 30-39 40-49 50-59 60-69 +69 21-25 26-29 30-39 40-49 50-69 60-69 «69 

municipals hi ha menys homes electors de 50-59 anys, pero s'han abstin-
gut mes: de cada 100 electors homes en el referéndum en votaren 81,7, i 
a les municipals, 66,5; la qual cosa s'aprecia perfectament en els grá-
fics A.7 i A.8 i també a la columna de percentatges d'abstencionistes deis 
gráfics B.8 i B.7. Cal fer esment que el grup mes abstencionista deis 
homes és el deis joves, els de 21 a 25 anys en el referéndum, i el de 18 
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GRÁFIC B7. EDATS 

Guineueta. Referéndum 

TOTAL D'ELECTORS 
40T — 

21-25 26-29 30-30 40 -49 50-59 60-60 «69 anys 

HOMES 
40 

30 

20 

K) 

0 
21-25 26-29 30-39 40-49 50-59 60-69 *69 anys 

DONES 
40-. 

21-25 26-29 30-39 40-49 50-59 60-69 +69 anys 

V. ABSTENCIONISTES 



GRÁFIC A8. EDATS 

Guineueta. Municipals 

p- / . ELECTORS 
PROPORCIÓ 
VOTANTS 

PROPORCIÓ 
ABSTENOONISTES 

TOTAL D'EIECTORS 

30 

20-1 

io4 

18-25 26-29 30-39 40-49 50-59 50-69 * «69 anys 

HOMES DONES 

30r 

20* 

10+ 

0¿ 

•i 

40-49 16-25 26-29 30-39 40-49 50-59 60-69 +69 

a 25 anys a les municipals. Cal considerar que a les municipals es poden 
catalogar com a abstencionistes els grups de 26 a 29 anys i els de mes 

manera encara que hi hagi un 
un 

així aue no és una 
derable sobre el comportament de tot el barrí. 
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GRÁFIC B8. EDATS 

Guineueta. Municipals 

• •/• ELECTORS •/• VOTANTS V. ABSTENCIONISTES 
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QÜADRE 19a 

Sant Gervasi - Referéndum Constitucional, desembre 1978 - Total poblado 

Electors 
50-59 
30-39 
40-49 

+ 69 
60-69 
21-25 
26-29 

(1) 

17,9 
17,7 
16,1 
15,2 
14,2 
10,6 
83 

Electors 
21-39 
40-59 

+ 60 

100,0 

(1) 
% 

36,6 
34,0 
29,4 

100,0 

Abstencionis tes 
30-39 
21-25 

+ 69 
50-59 
40-49 
26-29 
60-69 

Abstencionistes 
21-39 

+ 60 
40-59 

(2) 
°/o 

203 
19,7 
16,7 
11,9 
10,9 
10,9 
9,6 

100,0 

(2) 
°/o 

50,9 
263 
22,8 

%{3) 
Vot 
50,9 

53,2 
71,8 
71,2 

71,1 

%(3) 
Vot. 

61,9 
713 

%(4) 
Abst. 

79,6 

56,0 

% (4) 
Abst, 
593 

100,0 

QUADRE 19b 

Sant Gervasi - Elecciones Municipals, abril 1979 - Total poblado 

Electors 
30-39 
40-49 
18-25 

+ 69 
50-59 
60-69 
26-29 

(1) 

17,6 
15,6 
153 
14,9 
14,1 
14,1 
8,2 

Electors 
18-39 
40-59 

+ 60 

100,0 

(1) 
o/o 

41,3 
29,7 
29,0 

Abstencionistes 
30-39 
18-25 

+ 69 
50-59 
40-49 
26-29 
60-69 

Abstencionistes 
18-39 
+ 60 

40-59 

(2) 
o/o 

19,0 
18,0 
16,6 
12,6 
11,9 
10,8 
10,3 

100,0 

(2) 
o/o 

48,6 
26,9 
24,5 

°/o <3) 
Vot 
52,7 

51,4 
60,8 
66,4 

68,1 

% (3) 
Vot. 

593 
63,8 

% (4) 
Abst. 

53,0 

58,1 

°/o (4) 
Abst. 
51,6 

100,0 100,0 



QUADRE 20a 

Sant Gervasi - Referéndum Constitucional, desembre 1978 - Homes 

Electors 
50-59 
30-39 
40-49 
60-69 

+ 69 
21-25 
26-29 

Electors 
21-39 
40-59 

+ 60 

(1) 
% 

18,4 
173 
16^ 
13,9 
133 
11J 
8,4 

100,0 

(1) 
% 

37,6 
34,9 
27,4 

100,0 

Sant Gervasi -

Electors 
18-25 
30-39 
40-49 
50-59 

+ 69 
60-69 
26-29 

Electors 
18-39 
40-59 

+ 60 

(1) 
% 

17,6 
17,1 
15,7 
14,3 
13,6 
133 
8,2 

100,0 

(1) 
% 

42,9 
30,0 
27,1 

100,0 

Abstencionistes 
21-25 
30-39 

+ 69 
40-49 
50-59 
26-29 
60-69 

Abstencionistes 
21-39 
40-59 

+ 60 

QUADRE 20b 

Eleccions Municipals, < 

Abstencionistes 
18-25 
30-39 

+ 69 
40-49 
50-59 
26-29 
60-69 

Abstencionistes 
18-39 
40-59 

+ 60 

(2) 
% 

25,1 
19,6 
12,7 
123 
11,9 
10,0 
8,2 

100,0 

(2) 
% 

54,7 
24,4 
20,9 

100,0 

%bril 1979 • 

(2) 
% 

24,0 
18,7 
133 
13,2 
12,0 
9,7 
9,1 

100,0 

(2) 
% 

52,4 
25,2 
22,4 

100,0 

% (3) 
Vot. 

56,0 
63,0 
703 
74,6 
533 
77,0 

%(3) 
Vot. 

723 
70,1 

• Homes 

%(3) 
Vot. 

56,6 
61,1 
66,4 
66,8 
523 
73,1 

%(3) 
Vot. 
51,4 
66,6 
67,1 

%(4) 
Abst. 
83,9 

%(4) 
Abst. 
57,0 

%(4) 
Abst. 
54,2 

• 

%(4) 
Abst. 
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QUADRE 21a 

Sant Gervasi - Referéndum Constitucional, desembre 1978 - Dones 

Electors 
30-39 
50-59 

+ 69 
40-49 
60-69 
21-25 
26-29 

Electors 
21-39 
40-59 

+ 60 

(1) 
% 

17,8 
17,5 
16,5 
15,8 
14,4 
9,7 
8,2 

100,0 

(1) 
% 

35,7 
33,3 
30,9 

100,0 

Sant Gervasi -

Electors 
30-39 

+ 69 
40-49 
60-69 
18-25 
50-59 
26-29 

Electors 
18-25 

+ 60 
40-59 

(1) 
% 

18,0 
15,9 
15,5 
14,5 
14,0 
14,0 
8,2 

100,0 

(1) 
% 

40,2 
30,4 
293 

100,0 

Abstencionistes 
30-39 

+ 69 
21-25 
50-59 
26-29 
60-69 
40-49 

Abstencionistes 
21-39 

+ 60 
40-59 

QUADRE 21b 

Eleccions Municipals, 

Abstencionistes 
30-39 

+ 69 
18-25 
50-59 
26-29 
40-49 
60-69 

Abstencionistes 
18-39 

+ 60 
40-59 

(2) 
% 

20,8 
19,2 
16,4 
11,8 
11,5 
10,5 
9,9 

100,0 

(2) 
°/o 

48,7 
29,7 
21,7 

100,0 

abril 1979 • 

(2) 
o/o 

19,2 
18,7 
15,5 
13,1 
11,5 
11,1 
11,0 

100,0 

(2) 
% 

46,2 
29,7 
24,2 

100,0 

% (3) 
Vot 

69,6 

67,1 
71,8 

%(3) 
Vot 

56,6 
70,7 

• Dones 

% (3) 
Vot. 

56,3 

66,4 
64,6 

% (3) 
Vot 

54,5 
61,6 

% (4) 
Abst 
52,7 
52,6 
75,8 

62,9 

%(4) 
Abst 
61,4 

% (4) 
Abst 
50,1 
54,7 
51,8 

66,0 

% (4) 
Abst 
53,9 
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Guineueta 

Electors 
40-49 
50-59 
30-39 
21-25 
60-69 
26-29 

+ 69 

Electors 
40-49 
21-39 

+ 60 

- Referéndum 

(1) 
% 

25,1 
20,1 
17,9 
12,8 
9,6 
7,6 
6.9 

100,0 

(1) 
% 

45,2 
383 
16,5 

100,0 

QUADRE 22a 
m 

Constitucional, desembre 1978 

Abstencionistes 
21-25 
30-39 
40-49 
50-59 

+ 69 
26-29 
60-69 

Abstencionistes 
21-39 
40-59 

+ 60 

QUADRE 22b 

(2) 
% 

29,1 
153 
15,2 
12,8 
114 
8,7 
7,8 

100,0 

(2) 
% 

53,1 
28,0 
18,9 

100,0 

- Total poblacíd 

%(3) 
Vot. 

68,1 
77,4 
76,2 

56.9 
693 

%(3) 
Vot. 

76,8 
57,2 

Guineueta - Eleccions Municipals, abril 1979 - Total poblado 

Etectors 
40-49 
18-25 
30-39 
50-59 
60-69 
26-29 

+ 69 

Etectors 
18-39 
40-59 

+ 60 

(1) 
% 

23,9 
20,2 
16,9 
15,0 
9,5 
7,5 
6,9 

100,0 

(1) 
% 

44,6 
38,9 
16,4 

100,0 

Abstencionistes 
18-25 
40-49 
30-39 
50-59 

+ 69 
26-29 
60-69 

Abs tencionistes 
18-39 
40-59 

+ 60 

(2) 
% 

25,9 
18,5 
16,9 
13,5 
9,6 
7,8 
7,8 

100,0 

(2) 
% 

50,8 
32,0 
17,4 

100,0 

%(3) 
Vot. 

62,0 
51,1 
56,1 

59,8 

% (3) 
Vot 

59,7 

%(4) 
Abst. 
85,6 

59,7 

%(4) 
Abst. 
52,0 

% (4) 
Abst. 
63,0 

67,7 
523 

%(4) 
Abst. 
55,8 

51,8 
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QUADRE 23a 

Guineueta - Referéndum Constitucional, desembre 1978 - Homes 

Electors 
40-49 
50-59 
30-39 
21-25 
60-69 
26-29 

+ 69 

(1) 

25,4 
20,7 
17,3 
14,3 
9,3 
8,2 
4,8 

-

Electors 
40-59 
21-39 

+ 60 

100,0 

(1) 
% 

46,1 
39,8 
14,1 

Abstencionistes 
21-25 
30-39 
40-49 
26-29 
50-59 

+ 69 
60-69 

Abstencionistes 
21-39 
40-59 

+ 60 

(2) 
% 

36,1 
15,0 
13,9 
11,0 
11,0 
6,8 
6,1 

100,0 

(2) 
% 

62,1 
24,9 
12,9 

% (3) 
Vot. 

70,0 
81,0 
53,9 
81,7 
51,0 
77,2 

% (3) 
Vot. 

813 
68,3 

% (4) 
Abst. 
873 

% (4) 
Abst 
53,9 

100,0 100,0 

QUADRE 23b 

Guineueta - Eleccions Municipals , abril 1979 • Homes 

Electors 
40-49 
18-25 
30-39 
50-59 
60-69 
26-29 

+ 69 

(1) 
% 

23,9 
21,9 
16,3 
15,5 
93 
83 
4,8 

Electors 
18-39 
40-59 

+ 60 

100,0 

(1) 
% 

46,5 
39,4 
14,1 

Abstencionistes 
18-25 
40-49 
30-39 
50-59 
26-29 

+ 69 
60-69 

Abstencionistes 
18-39 
40-59 

+ 60 

(2) 
°/o 

31,1 
17,7 
17,1 
11,6 
9,9 
63 
6,3 

100,0 

(2) 
t°/o 
58,1 
29,3 
12,6 

% (3) 
Vot 

67,1 
53,2 
66,5 

69,8 

% (3) 
Vot 

66,8 
60,2 

% (4) 
Abst 
63,4 

52,9 
58,4 

% (4) 
Abst 
55,7 

100,0 Í00,0 



Guineueta 

Electors 
40-49 
50-59 
30-39 
21-25 
60-69 

+ 69 
26-29 

Electors 
40-59 
21-39 

+ 60 

QUADRE 24a 

- Referéndum Constitucional, i 

(1) 
% 

24,9 
19,5 
18,5 
113 
9,8 
9,0 
6,9 

100,0 

(1) 
% 

44,4 
36,7 
18,8 

100,0 

Abstencionistes 
21-25 
40-49 
30-39 

+ 69 
50-59 
60-69 
26-29 

Abstencionistes 
21-39 
40-59 

+ 60 

QUADRE 24b 

iesembre 1978 - Dones 

(2) 
% 

23,4 
16,2 
15,5 
14,5 
14,3 
9,2 
6,8 

100,0 

(2) 
°/o 

45,7 
30,5 
23,7 

100,0 

Guineueta - Eleccions Municipals, abril 1979 -

Electors 
40-49 
18-25 
30-39 
50-59 
60-69 

+ 69 
26-29 

Electors 
18-39 
40-59 

+ 60 

(1) 
% 

23,8 
18,5 
17,6 
14,6 
9,8 
9,0 
6,7 

100,0 

(1) 
% 

42,8 
38,4 
18,8 

Abstencionistes 
18-25 
40-49 
30-39 
50-59 

+ 69 
60-69 
26-29 

Abstencionistes 
18-39 
40-59 

+ 60 

(2) 
% 

21,6 
19,1 
16,7 
14,9 
12,2 
9,0 
6,5 

100,0 

(2) 
% 

44,8 
34,0 
21,2 

% (3) 
Vot 

73,7 
66,4 

70,5 
62,4 
603 

% (3) 
Vot. 

723 

• Dones 

%(3) 
Vot 

57,1 

50,6 

%(3) 
Vot 

52,6 

°/o (4) 
Abst. 
83,4 

653 

% (4) 
Abst. 
50,1 

50,8 

% (4) 
Abst 
623 

50,7 
54,7 
72,6 

513 

°/o (4) 
Abst. 
55,9 

603 

100,0 100,0 



Peí que fa a les dones (vegeu quadres 24.a i 24.&), en el referéndum 
s'abstingueren mes que els homes, i a les municipals també. Hi ha dos 
grups, les mes joves, de 21 a 25 anys al referéndum i les de mes de 
69 anys, que son abstencionistes. Les joves son menys abstencionistes que 
els homes joves, amb una diferencia de 4 punts. A les municipals aquest 
grup de joves continua abstenint-se, pero sempre amb menys proporció 
que els homes. A les municipals s'incrementa l'abstenció entre les dones: 
els grups de 30-39 anys, de 50-59 anys i de 26-29 anys s'abstenen per 
sobre del 50 %, tot i que no constitueixen el pes mes fort de l'abstencio-
nisme femení. Si observem l'ordre en qué apareixen de mes a menys 
abstencionistes les dones, en el quadre 24.2?, veiem que els grups de dones 
amb mes població que s'absté son les de 18-25 anys, seguides de les de 
40-49, pero també son aqüestes les que constitueixen els grups electorals 
mes importants. Així, el considerable abstencionisme de les dones de mes 
de 69 anys (que és un 72,6 %, a les municipals) queda neutralizat per la 
poca massa electoral que constitueix només un 9 % de tot el barrí. Les 
dones, així, s'abstenen mes de joves que de grans, tot i que sempre man-
teñen cotes d'abstencionisme elevades, i generalment per sobre de les 
deis homes, excepció feta de les dones mes joves, el primer grup, que 
son les que mes s'abstenen tot i que ho fan per sota de la cota absten
cionista deis homes d'aquesta mateixa edat. Tot i que cal considerar que 
a les municipals les dones de mes de 69 anys foren les que mes s'abstin
gueren. 

5. BALANC 

Al llarg del present estudi hem pogut constatar que, al marge de 
l'edat, la professió o la ideología, el context social condiciona l'electorat 
a l'hora d'anar o no a votar. 

Quant ais diferents barris objecte d'estudi hem vist que Sant Ger-
vasi té mes tendéncies a l'abstenció que la Guineueta a la consulta del 
referéndum constitucional, mentre que aquesta situació s'inverteix a les 
eleccions municipals, consulta en la qual la Guineueta resultava ser mes 
abstencionista. 

En termes generáis l'electorat femení s'absté mes que no pas el mas-
culi. Peí que fa a les dones, podem dir que l'abstencionisme que presen
ten a Sant Gervasi és forga mantingut a les dues consultes, mentre que 
a la Guineueta és superior a les Municipals. En el referéndum les dones 
de la Guineueta s'abstingueren menys, vist segons els grups d'edat, que 
a les Municipals. Tot i amb aixó, les dones joves de Sant Gervasi s'abs
tenen mes que les joves de la Guineueta al referéndum i menys, pero, 
a les municipals. Quant ais homes, podem dir que son mes abstencionis
tes a les municipals que al referéndum i que ho son mes a la Guineueta 
que a Sant Gesvasi; i, a mes, que aquests solen ser els mes joves, tot 
i que els de mes de 69 anys son abstencionistes a les municipals de Sant 
Gervasi. 
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La composició professional deis abstencionistes del barri de la Gui-
neuta és molt similar a la del seu electorat. Peí contrari, a Sant Gervasi 
presenten dues estructures prou diferenciades. Peí que fa a la categoría 
no consta podem dir que és un grup amb tendencia a l'abstenció, i les 
raons ja han estat exposades en els diversos apartáis anteriors. Les pro
fessions qualificades a totes les consultes participen mes que no pas 
s'abstenen. Les dones amb una professió qualificada participen molt mes 
en un barri d'extracció humil que no pas les dones de la mateixa condició 
professional en un barri benestant. De tota manera, i en termes generáis, 
les professions qualificades, es trobin localitzades on siguí, participen 
molt mes que no pas s'abstenen. 

Peí que fa ais assalariats podem veure com teñen un comportament 
forga curios: teñen una clara tendencia a l'abstenció quan es troben en 
l'área d'un barri ric, mentre que en un barri d'extracció humil solen 
participar per sobre del 50 %. Malgrat aquesta peculiaritat de compor
tament aquesta categoría professional pot ser considerada globalment 
com d'abstencionista. Entre els estudiants també hem pogut observar 
un comportament regit per la seva localització en un barri determinat 
o en un altre: els estudiants de Sant Gervasi tendeixen mes a la parti
cipado que a l'abstenció; els de la Guineueta, en canvi, arriben a assolir 
les cotes mes altes d'abstenció. 

El grup deis jubilats té un comportament forga constant. En cap 
barri ni en cap consulta resulta ser abstencionista, sino tot el contrari; 
sempre es participa per sobre del 50 % i amb percentatges bastant alts. 
Les dones jubilades de Sant Gervasi son les que teñen les cotes de parti-
cipació mes elevades. Les mestresses de casa participen mes que no pas 
s'abstenen, tot i que a les municipals el seu índex d'abstenció puja una 
mica. 

Peí que fa a les edats son els grups deis d'edats intermedies els mes 
participatius. Podem veure que així com a Sant Gervasi s'abstenen mes 
els de 21 a 25 anys i els de 26 a 29 anys, a la Guineueta s'abstenen mes els 
de 21 a 25 i els de mes de 69. Cal teñir en compte que no sTia de con-
fondre el comportament deis electors de mes de 69 anys, sovint absten
cionistes, amb la tendencia de vot participatiu deis jubilats. Aquests, no 
tots teñen mes de 69 anys i és precisament aquest marge de composició 
d'aquesta categoría professional que permet de donar conclusions diver-
gents, pero no contradictóries. 
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INTRODUCCIÓ 

Osona és una comarca de térra endins, de la Catalunya vella, reco-
neguda históricament peí seu nacionalisme, d'un o d'altre signe. A través 
de diverses análisis del comportament electoral, la comarca se'ns mos
tra de bell nou com una zona que opta majoritáriament per alternatives 
nacionalistes catalanes —CiU és la forga política que aplega la majoria 
de vots en tots els comicis— alternatives que, a mes a mes, son de signe 
conservador. En efecte, el conjunt de forces d'esquerra —inclosa l'ERC— 
compten amb una presencia escassa que no depassa el 30 % deis elec-
tors. Així mateix, la dreta centralista té poc públic, encara que fidel, que 
representa els voltants del 15 %. 

Aquest panorama polític nacionalista i conservador ens fa pensar 
en la naturalesa deis factors explicatius. Fins ara, els estudis de socio-
logia electoral que s'han dut a terme a Catalunya parlen d'Osona com 
d'una d'aquestes comarques atípiques, on d'antuvi no sembla existir-hi 
massa relació entre dades sócio-económiques i opcions polítiques, i on, 
ens diuen els estudiosos de la ciencia política, cal buscar l'explicació del 
vot en altres factors no necessáriament económícs, com per exemple, els 
trets culturáis, el passat historie, un taranná peculiar, etc.1 

Sembla forga evident que si limitem l'análisi per un cantó a l'época 
actual i, per l'altre, a les dades económiques oficiáis i de mes divulgació, 
Osona se'ns mostra amb una realitat electoral eminentment conservadora 
que sembla difícil d'explicar en una zona on el 60 % de la població activa 
son treballadors d'indústria.2 

1. VIROS GALTIER, R.: «Algunos datos para la interpretación del comportamien
to electoral en Catalunya 15-VI-77 al 20-11-80.» Comunicació al congrés de Ciencia 
Política. Barcelona, juny 1980. 

2. A partir de les dades del padró 1975 (CIDC), l'estructura de la població ac
tiva a la comarca és la següent: 

Sector primari: 11,2% 
Sector secundan: 59,8 % 
Sector terciari: 29,0 % 

4 
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En aquests casos es fa esment a la possible incidencia del naciona-
lisme cátala com a principal factor explicatiu, explicació que sembla 
englobar implícitament un convenciment que catalanisme i conservado-
risme son dues cares d una mateixa moneda. 

Potser sí que nacionalisme i conservadorisme son dues cares de la 
mateixa moneda, no volem posar en evidencia la possible veracitat d'a-
questes hipótesis a qué han arribat alguns experts. En tot cas, i peí que 
fa a la realitat d'Osona, ens agradaría plantejar el problema altrament, a 
fi i efecte de veure si podem avangar un xic en aquest tortuós camí on el 
nacionalisme apareix com el passe-partout per a explicar alió que no 
acaba d'entendre's a través de les dades sovint mal anomenades objec-
tives. Les preguntes que formulem a la realitat i que han constituít el fil 
conductor del nostre estudi son les següents: ¿Podem dir, en el cas d'Oso-
na, que un fort sentiment d'identitat nacional catalana hagi estat sempre 
sinónim de conservadorisme? En quines condicions un fort sentiment 
d'identitat nacional catalana es correspon amb opcions electorals conser
vadores ? 

Peí tal de respondre a aqüestes preguntes hem analitzat les dades 
deis dos darrers períodes en qué el país ha viscut una certa normalitat 
democrática —la segona República i el temps actual— tot intentant d'es-
brinar a través de l'análisi sociológica les condicions de producció d'uns 
comportaments polítics. En definitiva del que es tracta és d'endinsar-nos 
en l'entrellat de les relacions socials i en l'estructuració deis distints fac-
tors económics, socials, histories i polítics capados d'explicar-nos d'alguna 
manera l'estabilitat o el canvi, si fa el cas, d'un comportament electoral. 

Malauradament, peí que fa la segona República, disposem de po-
ques dades sócio-económiques a nivell municipal. Amb tot pensem que 
per una primera etapa, les dades de qué disposem poden servir-nos per 
a formular almenys unes hipótesis de comparació entre ambdós períodes 
electorals. Les dades per a l'análisi del període actual son les del padró 
de 1975, mes algunes de collita propia que hem recollit a través d'un 
treball de camp. Quant a les dades electorals, les de la segona Repú
blica provenen essencialment deis butlletins oficiáis de la provincia de 
Barcelona i les de la nova etapa electoral de las publicacions del ESE.3 

El métode utilizat és l'ecológic, partint del municipi com a unitat 
d'análisi, és a dir, com a coHectivitat que té un comportament electoral 
susceptible de ser explicat per unes característiques sócio-económiques 
i demográfiques que li son própies. Sabem que aquesta metodología té 
unes limitacions ja que no parteix de l'individu, pero pensem que també 
té l'avantatge de deixar-nos mesurar l'efecte del context, que d'alguna 
manera pot incidir en un comportament individual. 

En concret, i per a cada període electoral, ens fixarem en primer 
lloc en aquells factors de tipus global que d'alguna manera poden con
dicionar una opció de vot, a saber: el marc historie, polític i sócio-eco-
nómic i el marc institucional, ltei electoral i sistema de partits. Tot se-

3. Dades sócio-económiques i electorals, vegeu apéndix A. 
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guit, els resultáis de cada elecció serán analitzats en base a dues varia
bles fonamentals, participació i orientació de vot —a nivell comarcal 
i per pobles—, acabant amb una análisi de les variables sócio-económi-
ques tot demanant-nos fins a quin punt poden explicar l'estructura de 
vot detectada en els distints municipis. 

Peí que fa a les técniques estadístiques, després d'elaborar uns índex 
d'orientació ideológica i de realitzar una análisi de correlacions, no hem 
seguit mes endevant ja que la migradesa de les correlacions detectades 
ens plantejava seriosament la utilitat d'avancar a través de factorials.4 

I. EL COMPORTAMENT ELECTORAL DURANT 
LA SEGONA REPÚBLICA 

Per tal d'entendre el comportament electoral sembla previ situar-lo, 
encara que siguí a grans trets, a l'interior del conjunt de condicions glo-
bals sócio-económiques i polítiques que l'emmarquen, fent esment espe
cial a la Uei electoral que canalitza la representativitat popular. En efec-
te, és aquesta llei la que decidirá el ventall d'alternatives amb qué es 
trobará relector, ensems que les possibilitats reals que aquest pugui sor-
tir-ne realment representat. 

Com a marc general recordem que les eleccions republicanes teñen 
lloc després d'un llarg període de dictadura i d'un període mes llarg 
encara de manca d'eleccions democrátiques on el poblé pogués manifes
t a r l e i participar políticament. L'adveniment de la segona República va 
produir-se al bell mig d'una crisi económica mundial que cada vegada 
feia sentir mes els seus estralls a Catalunya, i era viscut alhora com un 
canvi de régim polític i també com unes possibilitats de canvi social. 
A mes a mes el nou régim república es significa per la defensa de la iden-
titat catalana tant per part de l'ERC, partit en el poder, que encarnava 
catalanisme i reformisme social, com també per la quasi totalitat de les 
altres forces polítiques que tenien com a divisa la defensa de Catalunya 
a m b cont inguts mes o menys radicáis .5 

4. L'análisi de correlacions s'ha realitzat únicament per al període actual, i fins 
l'any 1980. 

5. Del conjunt de partits i forces polítiques que es presentaren durant el pe
ríode república, tots els que tingueren una incidencia en l'electorat es feien porta-
veus del fet nacional cátala, amb posicions mes radicáis respecte del catalanisme 
en aquells partits amb posicions ideológiques mes avanc,ades. Ens dirá F. Cucurull: 
«Hom s'adona que la máxima combativitat del catalanisme va Hígada a les preses 
de posiciÓ socialment mes avangades i, que son les classes populars les que en cons-
titueixen el suport mes decidit. En canvi, és a la dreta de la Lliga on s'enregistren 
les posicions mes anticatalanistes», com ens dirá el mateix autor «els qui actúen 
mes a la dreta de la Lliga, en rigor, ja no es pot dir que siguin catalanistes; el 
catalanisme deis carlins es debilita, fins a esfumar-se, a mesura que la seva posioió 
dretana es va accentuant». 

F. CUCURULL: Panorámica del nacionalisme cátala. Tom 6, pp. 11 i 12. Edicions 
catalanes de París. París, 1975. 
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A Osona, com arreu de Catalunya, la crisi económica es feia sentir 
en els municipis industriáis i el període república es caracteritzá per les 
mobilitzacions de la classe obrera que, organitzada majoritáriament a 
l'interior de la CNT, lluitá per aconseguir millores salariáis, reducció 
d'horari i seguretat en el treball. 

També al camp les perspectives de canvi social i les possibilitats 
de modificar la precaria situació que vivien els camperols a través deis 
contractes de conreu, origina mobilitzacions especialment importants al 
Lluganés i en alguns municipis de l'entorn de Vic. Seguint l'exemple deis 
rabassaires, els pagesos d'Osona, a través del Sindicat Agrícola de la 
Plana demanaven la vigencia i la posada en práctica de la Llei de Con
tractes de Conreu que establia les parts en el 50 %. 

1. LLEI ELECTORAL I ESTRUCTURACIÓ 
DE LES FORCES POLlTIQUES 

Durant la segona República va estar vigent la llei electoral del 1907, 
reformada i mes adequada a la nova realitat. La base electoral era la 
circumscripció provincial i el sistema el majoritari —amb escons reser
váis a minories. La conjunció d'ambdós factors potencia la concentració 
de forces polítiques ja que per a teñir un cert éxit a nivell de circums
cripció calien campanyes electorals de gran irradiació i organitzacions 
polítiques solides per tal de poder realitzar-les. Tots aquells partits inte-
ressats en el poder havien de fer aliances o bé integrar-se en el si d'un 
deis hegemónics. En el cas cátala van ser l'Esquerra Republicana de Ca
talunya i la Lliga Regionalista les dues forces hegemóniques que varen po-
laritzar els electors catalans. A part de les forces obreres que no varen 
integrar-se en cap d'aquests dos partits i que la seva presencia electoral 
va ser sobretot de testimoni, els altres partits o bé varen aplegar-se en 
els majoritaris o bé la seva incidencia va ser quasi nuHa. Durant tot el 
període república l'ERC es va mostrar molt reticent a fer aliances elec
torals que gairebé limita a la Unió Socialista de Catalunya, mentre que la 
Lliga en la lluita que dugué a terme per tal d'erigir-se en el partit de 
l'oposició realitzá aliances diverses i de signe diferent segons les possibi
litats objectives d'obtenir mes vots, aliances que van anar des de forces 
mes properes al centre polític, fins a d'altres de l'extrema dreta. 

A la circumscripció electoral de Barcelona, de la qual Osona formava 
part, els partits i les coalicions electorals que es presentaren i que for-
maven part deis dos grans blocs electorals —el de l'esquerra aglutinat 
entorn de l'ERC i els de la dreta a l'entorn de la Lliga— foren els se-
güents:6 

6. MOLES, Isidre: El sistema de partits polítics a Catalunya (1931-1936), Edi-
cions 62. Barcelona, 1972. 

Sigles de les organitzacions polítiques: Vegeu apéndix B. 
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TAULA 1* 

Any 1931 - Orientado ideológica a FEsquerra 
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (12) 

ERC (10) 
Unió Socialista de Catalunya (1) 
Independent (1) 

PARTIT CATALANISTA REPÚBLICA (Cand. Incompleta) 
BLOC OBRER I CAMPEROL (Cand. Incompleta) 
EXTREMA ESQUERRA FEDERAL (Cand. Incompleta) 

Any 1931 - Orientació ideológica a la Dreta 
LLIGA REGIONALISTA (10) 

Llíga Regionalista (9) 

Tradicionalistes (1) 

PARTIT REPÚBLICA RADICAL (10) 
Partit República Radical (9) 
Partit República Demócrata Federal (1) 

Any 1932 - Orientació ideológica a TEsquerra 
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (15) 

ERC (12) 
Unió Socialista de Catalunya (2) 

Partit República Demócrata Federal (1) 

PARTIT REPÚBLICA DEMOCRÁTIC FEDERAL (15) 
(Alianca d'Esquerres i Extrema Esquerra Federal) 
PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL (Cand. Incom-

pleta) 
BLOC OBRER I CAMPEROL (15) 
PARTIT COMUNISTA DE CATALUNYA (15) 

Any 1932 - Orientació ideológica a la Dreta 
CONCORDIA CIUTADANA (15) 

Lliga Regionalista (13) 
Unió Democrática (1) 
Partit Catalanista. Partit República (1) 

DRETA DE CATALUNYA (15) 
(Tradicionalistes) 
PARTIT REPÚBLICA RADICAL (15) 

Any 1933 - Orientació ideológica a TEsquerra 
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (12) 

ERC (8) 
Unió Socialista de Catalunya (2) 
Unió Rabassaires (1) 

Partit República Demócrata Federal (1) 

* Entre paréntesis consta el nombre de candidats. 
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FRONT OBRER (12) 
Bloc Obrer i Camperol (12) 

PARTIT COMUNISTA DE CATALUNYA (12) 
COALICIÓ D'ESQUERRES CATALANES (12) 

Partit Nacionalista República d'Esquerra (3) 
Acció Catalana Republicana (7) 
Partit República Radical Socialista (1) 
Acció Republicana (1) 

Any 1933 - Orientació ideológica a la Dreta 
DEFENSA CIUTADANA (12) 

Luga Catalana (10) 
Tradicionalistes (2) 

PARTIT REPÚBLICA RADICAL (12) 

Any 1936 - Orientació ideológica a l'Esquerra 
FRONT D'ESQUERRES (11) 

ERC (5) 
Unió Catalana Republicana (1) 
Unió Rabassaires (2) 
Acció Catalana Republicana (1) 
Partit Nacionalista República d'Esquerra (1) 

Any 1936 - Orientació ideológica a la Dreta 
FRONT CÁTALA D'ORDRE (11) 

Lliga Catalana (6) 
Tradicionalistes (1) 
Partit República Radical (1) 
Acció Popular Catalana (3) 

Seguint a grans trets la tendencia de Catalunya, Osona enregistrá 
un bipartidisme polític estructurat entorn de l'ERC i de la Lliga. Amb 
tot, diferentment del que ocorria al Principat, la comarca no es mostrá 
amb ion predomini tan important de l'esquerra. En efecte si bé el 1931 i 
el 1932 l'ERC fou majoritária, a par t i r del 1933 les forces de dreta 
encap^alades per la Lliga aconseguien de depassar el límit del 50 % 
deis votants, equilibra que mantingueren el 1936. També, diferentment 
del que passava en d'altres zones industriáis, les forces obreres a l'esquer
ra de l'ERC enregistraren una quasi nuHa implantado. La classe obrera 
estava organitzada essencialment entorn de la CNT (amb feble presencia 
de la UGT, implantada sobretot a Roda i Manlleu) i escollia com a opció 
electoral l 'Esquerra Republicana de Catalunya. 

Les forces d'esquerra a Osona. L'opció republicana i de plebiscit 
per al nou régim democrátic penetra a Osona a través del Partit Cata
lanista República. Fou aquest part i t el que representava 1'opció repu
blicana en les eleccions municipals del 14 d'abril i, com a tal, enregistrá 
un triomf en la quasi totalitat deis municipis on existia una dinámica 
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política, Vic inclós. A Osona el seu capdavanter era en Francesc Masfer-
rer, advocat, home molt reconegut a la Plana peí seu liberalisme i el 
seu catalanisme; vigatá illustre que havia representat Catalunya en nom
brases reunions nacionalistes internacionals. Era el fundador del «Diari 
de Vic» máxim órgan d'expressió del PCR i que mes tard s'obriria també 
com a tribuna pública de l'ERC. A Vic comptá amb un nombre de mili-
tants que li foren fidels durante tot el període República, i, encara que 
només es presenta amb llista propia el 1931, continua fent campanya a 
favor del republicanisme. 

L'ERC, després de la victoria en les municipals i d'engá deis seu 
protagonisme com a partit de Govern atreia a les seves files tota aquella 
gent d'esquerra catalanista i republicana que veia aquest partit com una 
alternativa válida de canvi polític. En aquest sentit també a Osona co-
negué una gran expansió, obrí locáis en la quasi totalitat de municipis 
que tenien vida política, i es nodrí en un primer moment d'una bona 
part de militants del PCR que veien en l'ERC l'encarnació deis mateixos 
principis republicans i catalanistes. Mes tard, amb l'adhesió del Sindicat 
Agrícola de la Plana (3-XI-1932) consolida una expansió en els nuclis 
rurals. Amb tot cal remarcar que malgrat que la seva alternativa d'es-
querres fos moderada i reformista, en tant que portaveu del republi
canisme a Osona l'ERC, els seus aliats i per extensió els seus electors 
eren condemnats per l'Església com a provocadors d'una revolució sec
taria. Fins i tot, i aixó va ser una constant durant tot el període repúbli
ca, l'Església es pronunciava contra el vot república, és a dir de l'ERC, ja 
que aixó anava contra els principis cristians i deia «potser sereu repu
blicans de cor, cosa ben lícita, i no us será lícit en canvi de votar candi
daturas que facin mes bocades de republicanisme», «Gazeta de Vic» 
18-6-1913. 

En aquest sentit hem d'entendre que el vot d'ERC aplegava un elec-
torat progressista mes o menys conscient ja que donada la influencia 
de l'Església en l'época republicana, votar república era com a mínim 
desafiar les seves normes i afrontar les conseqüéncies. A mes a mes, i 
donada la inexistencia d'altres partits organitzats de classe, l'ERC era 
abonada per amplis sectors del proletariat industrial i per camperols 
organitzats i, encara que ideológicament era un partit reformista d'es
querra burgesa, a Osona, com a d'altres contrades, aplegava els vots 
hipotéticament destináis ais partits obrers. 

Com a tribuna pública comptava amb un butlletí comarcal «Lluita», 
que s'iniciá el 1931, a mes d'altres butlletins que s'editaven en les respec-
tives delegacions com «l'Aveng» del Lluganés, «Vida enllá» a Torelló. 

La resta de partits a l'esquerra de l'ERC prácticament no tingueren 
cap incidóncia entre els electors de la comarca. Un deis pocs que consta 
amb una mínima organització a nivell comarcal era el BOC pero amb 
un nombre ínfim de militants «que devia osciHar a l'entorn de 10 a mit-
jan 1931... i tenien algún militant en el sector metaHúrgic».7 El PSOE, 

7. BONAMUSA, F.: El Bloc Obrer i Camperol 1930-1932. Curial, Barcelona 1974, 
p. 326. 
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que va presentar-se tan sois el 1932, com ens diu Moles, «mes com a 
afirmado de no-catalanisme i de réplica a l'USC, que com una alternativa 
real, i sobretot amb una postura obrerista i anticatalanista»,8 obtingué 
vots gairebé exclusivament en aquells municipis amb presencia d'immi-
gració i on la UGT hi era mes organitzada. 

Les forces de dreta. Osona era una comarca de reconeguda tradi-
ció dretana durant la Restauració. En efecte, tradicionalistes, monárquics 
i regionalistes es tornaven per obtenir l'Acta de Diputat. Les forces de 
dreta hi estaven, dones, ben assentades, comptaven amb prohoms impor-
tants, i Vic, la capital, era la seu tan de tradicionalistes, sector mes con
servador i feu de propietaris rurals, com deis regionalistes, sector mes 
Iliberal que aglutinava a la burgesia, que comptava entre els seus homes 
reconeguts inteHectuals. Uns i altres lligats totalment a l'Església cató
lica, que els benela i encoratjava, i tenint a la curia aferrissats defensors. 

La República, pero, suposava un canvi fonamental en el regina polí-
tic, i a totes aquelles forces polítiques que abans tenien assegurada la 
seva participació al poder mitjangant el simulacre d'eleccions, els calia 
ara reconquistar-lo per altres camins i ajuntant esforgos. A nivell del 
Principat, la Lliga, partit de vella tradició política, fou la que es llangá 
a la palestra, decidida a recuperar el temps perdut i a erigir-se en cap-
davantera de les forces de dreta, tot recordant a l'electorat el paper que 
havia jugat defensant l'autonomia de Catalunya. En aquest Uarg camí, 
busca aliances de tota mena segons les possibilitats d'éxit electoral. Així 
el 1931 es presenta amb Tradicionalistes defensant els valors i els inte-
ressos del conservadorisme. El 1932, mes organitzada, canvia d'aliats i va 
a buscar aquells partits liberáis catalans mes próxims del centre polític. 
El 1933, el rol que havia jugat de defensora deis propietaris de l'Institut 
de Sant Isidre arran de la llei de contractes de conreu l'encamina de bell 
nou vers aliances amb elements mes conservadors i amb el tradiciona-
lisme, companys de viatge que mantindrá el 1936 en la formació del 
Front d'Ordre. 

A Osona, la Lliga trobá un terreny adobat, i a través de l'Església 
Católica que tenia gran ascendent en la població, podía abastar un gran 
públic. A mes a mes, presentant-se com ho féu en la majoria d'eleccions 
aliada amb el Tradicionalisme, era copsada com la unió deis dos grans 
sectors conservadors de la comarca, i així obtingué la benedicció de tots 
els sectors de l'Església, des del mes reaccionan fins al mes progressista. 
En efecte, tan sois una vegada no es presenta aliada amb el tradiciona
lisme, el 1932, i en aquest comicis queda palesa la utilitat d'aquesta unió. 
Uns i altres gastaren temps i energies en picabaralles entre ells, en una 
aferrissada Iluita per tal d'adjudicar-se la verdadera representació deis 
valors cristians i tradicionals. 

A la dreta de la Lliga el tradicionalisme queda prácticament integrat 

8. MOLES, Isidre: La Lliga catalana, volum II, pp. 280-284. Edicions 62. Barce
lona 1973. 
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en la seva candidatura, ádhuc el 1932, en qué una bona part de Telec-
torat s'havia transvasat a la Lliga com a alternativa mes válida per a la 
defensa deis seus interessos. En una posició mes próxima al centre polí-
tic, a Osona tingué especial importancia la Unió Democrática de Cata
lunya i les joventuts católiques organitzades en la FJCC que també abo
naren la Lliga, per un cantó com a partit que conservava una certa 
imatge liberal i, per l'altra, com a única alternativa válida de vot a un 
partit que defensés, per sobre de tot, els valors cristians. Recordem que 
a la circumscripció de Barcelona la UDC no arriba mai a presentar-se 
amb llista propia i que tan sois hi comparegué el 1932 aliada amb la 
Lliga. 

La resta de forces polítiques que es presentaren amb llista propia 
tingueren encara menys relleváncia que a la resta de Catalunya. Tan sois 
el PRR aplegá alguns vots el 1931 i el 1932, d'escassa importancia i en 
tot cas provinents, majoritáriamént, d'aquells municipis amb presencia 
d'immigració on votar PRR podia suposar decidir-se per una alternativa 
no catalana. 

La Lliga, dones, fou el partit que aglutina tots els sectors católics 
de la comarca per convertir-se en la gran forga de dreta, concurrent i 
competidora de l'ERC en la lluita electoral. Com a órgans de difusió 
comptava amb el periódic «La Gazeta de Vich» d'ámplia difusió i concur
rent del «Diari de Vic» del PCR. També a nivell de premsa cal recordar 
els dos periódics deis tradicionalistes, «Ausetánia» i «La Comarca de 
Vic». Uns i altres comptaven també amb d'altres publicacions locáis. 

2. REFLEXIONS SOBRE LES PRINCIPALS VARIABLES 
ELECTORALS ENTRE 1931 I 1936 

En síntesi, després de l'análisi elecció per elecció, els trets que du-
rant el període república defineixen la comarca d'Osona peí que fa a les 
variables electorals participació i orientació ideológica son els següents: 

2.1. La participació 

TAULA 2 

La participació: resum comarcal 1931-1936 

Eleccions 

Legislatives 1931 
Parlament Cátala 
Legislatives 1933 
Legislatives 1936 

1931 
1932 
1933 
1936 

Cens 

16.543 
19.730 
40.625 
41.079 

Vo tants 

13.583 
12.380 
27.589 
30.159 

% Part. 

73,9 
63,8 

7 1 % 
73,4 

°/o Abstenc. 

26,1 
36,2 
29,0 
26,6 

* 

- 9 , 9 
+ 7,2 
+ 2,4 

* Diferencia Participació. 

205 



A nivell global la participació deis osonencs és elevada, tan sois baixa 
notablement el 1932, pero es recupera el 1933 i s'incrementa el 1936 que 
retroba l'elevat percentatge del 1931. El retorn a la práctica electoral 
en un moment de necessitat de canvi de régim polític constitueix proba-
blement l'explicació conjuntural per excelléncia del 74 % de participació 
en una contesa considerada essencialment plebiscitaria. El 1932 les elec-
cions al Parlament cátala troben un electorat mes cansat i una mica de-
sencisat: per un cantó tres eleccions en menys de dos anys, i per l'altre 
un govern de la Generalitat que podía dur a terme ben poques reformes 
socials i autonómiques. A l'ensems, l'elecció podía no ser considerada tan 
básica i vital com les anteriors legislatives; tot plegat abocava a un des-
cens notable de la participació. 

Mes endavant, el carácter conflictiu i de combat que caracteritzen 
les eleccions del 1933 son a l'origen d'una enfurismada campanya elec
toral de la dreta, demanant la participació de les masses. El vot femení, 
vist com a mes flexible i manipulable, és cobejat pels sectors conserva-
dors que duen a terme tot tipus de practiques preelectorals per tal d'ob-
tenir-lo. Des de recompenses, fins a pressions moráis de tota mena. Mal-
grat els crits d'alerta de les esquerres sembla que la campanya conser
vadora fou un éxit i aconseguí per un cantó el vot femení i per l'altre 
un bon percentatge d'aquells electors flotants que enfront d'un perill 
es decanten a favor de l'ordre. El 1936 la cruesa de la situació sócio-po-
lítica i el repte que suposaven la polarització de les forces polítiques 
expliquen la práctica estabilitat de la participació enregistrada en la con
tesa anterior i un lleuger augment —d'un 2 %— que semblaría corres-
pondre a aquells electors cenetistes d'esquerra que abans —el 1933— se-
guint la consigna ácrata, s'havien abstingut. 

Si comparem els resultáis amb els del Principat i de la circumscrip-
ció electoral —la provincia de Barcelona— podem constatar com la co
marca segueix les mateixes tendéncies encara que amb una major parti
cipació, tot remarcant, pero, que a l'inrevés del que succeía arreu, a Oso-
na, les mobilitzacions mes importants s'enregistren el 1933 i no el 1936, 
comicis caracteritzats per una relativa estabilitat.9 També, i respecte ais 
interrogants que els historiadors es formulen sobre la culpabilitat de 
Tabstencionisme ácrata en la derrota del republicanisme del 1933, en el 
cas d'Osona, no sembla pas que puguem parlar d'una relació significa
tiva. En efecte, mes que d'un retrocés de la participació relacionada amb 

9. Per a les dades sobre participació a Catalunya i Provincia de Barcelona: 
VILANOVA, M. «Una mirada ais escrutinis catalans durant la segona república (1931-
1936).» CoHoqui Internacional sobre la guerra civil d'Espanya, 19, 20 i 21 d'abril 
1979. Barcelona. 

Participació 

Provincia Barcelona 
Catalunya 

1931 

66,5 
67,7 

1932 

59,6 
59,9 

1933 

65,6 
63,0 

1936 

73,8 
70,0 
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un retrocés de l'esquerra, el que de veritat enregistra l'Osona del 1933 és 
un augment de la participado arreu relacionat amb un augment de la 
dreta, amb una quasi estabilitat de l'electorat d'esquerra (estabilitat que 
trontolla ben poc, tan sois amb un descens del 4 % a nivell comarcal, 
amb la majoria de municipis on la regressió de l'esquerra se sitúa al vol-
tant de la mitjana, entre un 1 % i un 77 %, només Masies de Roda i Sant 
Viceng de Torelló teñen percentatges superiors de retrocés). 

Cal indicar, a mes a mes, que el 1936, quan la consigna ácrata perd 
forga, sembla que aquest electorat torna a les urnes. 

Per municipis podem constatar, a grans trets, com les fluctuacions 
de la conjuntura política influeixen en el descens de la participació del 
1932 i en l'augment del 1933 i el 1936, pero, en cada contesa, hi ha un 
grau de variabilitat important respecte de la mitjana comarcal, sense que 
siguin el mateixos municipis els que en totes les eleccions enregistrin 
graus de variabilitat semblant. En efecte, el 1932 el descens mes impor
tant respecte de la mitjana, el trobem a la majoria de municipis recone-
guts per la seva importancia numérica i dinámica política. En canvi el 
1933 i el 1936 hi ha un augment molt mes elevat que la mitjana en els 
municipis del Lluganés, degut sembla a unes condicions especifiques de 
conscienciació política que abocaren la póblació a una progressiva impli-
cació en la vida política. 

En general, pero, ultra uns factors polítics globals o d'altres de mes 
conjunturals propis d'unes determinades zones i que marquen a grans 
trets les fluctuacions de la participació, respecte a la mitjana de cada 
elecció, a la comarca es detecten tres grans grups de municipis: 

Un grup de municipis amb participació elevada i constant, on con-
flueixen per un cantó l'abséncia de barres geográfiques, facilitats de co-
municació i, per altre, major densitat de póblació i la implantació de les 
industries (municipis situats majoritáriament a la Plana de Vic). 

Un grup de municipis amb feble participació constant. Situats geo-
gráficament a Test i a l'oest de la Plana, sobretot allunyats de la carre
tera de la comarca. Pobles rurals, d'habitants disseminats, feble densitat 
de póblació i amb dificultats de comunicació degut a factors geográfics. 
Municipis caracteritzats d'anttlvi per una distancia a Turna, amb mes 
probabilitats d'irregularitats de cens i, perqué no, on l'aillament propi 
al seu mode de vida pugui implicar una manca d'integració a la vida 
coHectiva, de la qual l'abstenció electoral en seria una manifestació. 

Un grup de municipis amb participació intermitent. Sobretot situats 
al Lluganés, zona rural amb dificultats de comunicacions i feble den
sitat de póblació, on el canvi en la participació —major el 33 i el 36— 
semblaría degut a un factor de conscienciació política deis camperols 
que es va consolidant a mesura que avanza el període república. 
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2.2. Orientado de vot 

TAULA 3 

Restdtats electorals 1931-1936. Resum comarcal 

Legislatives 1931 

Parlament Cátala 1932 

Legislatives 1933 

Legislatives 1936 

Esquerra 
(1) (2) 

46,0 

34,1 

30,4 

34,5 

61^ 

53^ 

43,0 

47,0 

(1) 

273 

293 

40,2 

38,9 

Dreta 
(2) 

38,3 

46,4 

56,6 

53,0 

LO. 

160 

115 

77 

89 

1. % sobre cens electoral. 
2. % sobre votants 
LO. Index orientado ideológica/Esquerra sobre Dreta. 

El 1931, Osona plebiscita ámpliament el nou régim avalant l'ERC 
amb un 61,5 % de vots. Tot seguit, pero, aquesta manifestado massiva 
a favor de l'esquerra perd embranzida i ja el 1932 es detecta un descens, 
que inicia una convergencia vers un equilibri de forces. Fenomen que es 
confirmará el 1933 i el 1936, en qué les forces d'esquerra que ja no serán 
majoritáries, es mantindran amb un 43 % i un 47 %, respectivament. 
A l'inrevés, la dreta encapgalada per la Lliga, després de l'ensurt del 1931 
posará en marxa una intensa campanya de recaptació de vots amb vistes a 
reconquerir aquell territori que fins fa ben poc li pertanyia sense cap 
mena d'esfors. Campanya que obtindrá, almenys en part, els resultats 
esperats, ja que el 1932 inicia lleugerament la seva recuperació i el 1933 
obté la cota mes elevada d'adhesió, taxa que mantindrá el 1936. 

A nivell de correlació de forces podem observar el pas d'una hege
monía de l'esquerra cap a un equilibri amb predomini de la dreta. Sem
blaría com si la comarca anés recuperant, a nivell electoral, la imatge 
suara tan tradicional, encara que amb una presencia remarcable de l'es
querra. Presencia, que si analitzem les dades a partir deis vots reals, po
dem adonar-nos que té una especial relleváncia. En efecte, l'esquerra 
compta amb un electorat fidel de l'ordre del 34 %, taxa superior en tot 
cas a l'electorat conscient i fidel que pot teñir la dreta. L'ámplia majoria 
que les forces d'esquerra obtenen el 1931 és degut al 10 % d'un suposat 
electorat flotant, que el 1932 s'absté, i que mes tard el 1933 i el 1936 es 
mobilitza novament, aquesta vegada a favor de la dreta. 

Peí que fa a les forces de dreta, en canvi, semblaría com si el percen-
tatge de vots conscient i reflexionat fóra inferior al de l'esquerra, pero 
progressant vers un recapte de vots tant de l'electorat flotant com d'un 
de nou, feble i fácilment manipulable que apareix a l'escena el 1933 
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aconsegueixen 
jans 

G.nüm.1 

8 0 -

7 0 -

6 0 -

5 0 -

4 0 -

3 0 -

2 0 -

1 0 -

L'EVOLUCIÓ DEL VOT 1931-1936 
%sobre cens 

particí pació particípació 

esquerra 

dreta 

dreta 
esquerra 

i— 
1931 32 33 

— , — 

1936 

És evident que la conjuntura global afavoreix Tesquerra el 1931 i, a 
l'inrevés, el 1933 la situació de crisi económica i una práctica política 
de govern autónom amb pocs mitjans de governar faciliten uña cam-
panya de recapte de vots a favor de la dreta, que acusa el govern repú
blica d'esquerra, tant de la crisi com de la inestabilitat social. També és 
cert, pero, que en els comicis de 1936 —que tingueren lloc després d'un 
llarg període de repressió ferotge contra Catalunya degut a les mesures 
del govern de dreta de Madrid en el qual la Lliga participava, i que, a mes 
a mes, es caracteritzaven per una bipolarització de forces i que arreu 
havia tornat cap a l'esquerra els vots deis electors flotants— a Osona 
electors flotants i nou electorat, segueixen al costat de la dreta. ¿Qué 
significa? Que el poblé d'Osona és mes conservador que catalanista?, mes 
católic? que república? ¿O simplement ens informa sobre l'existéncia 
d'una part important de població amb pocs recursos culturáis i ideológics 
que els permetin fer front a unes pressions moráis provinents d'institu-
cions o persones la legitimitat de les quals no es pot posar en qüestió? 

L'análisi geográfica ens aporta uns elements de resposta a aquests 
interrogants, tot informant-nos de quins municipis provenen els vots d'es
querra i on és que majoritáriament podem parlar de predomini de la 
dreta. 

En efecte, com a síntesi i sense endinsar-nos en les vicissituds de 
cada una de les eleccions, podem observar dues Osones, una de dretes i 
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una d'esquerres, ben delimitades en l'espai. La d'esquerra, amb vot ma-
joritari i constant a l'ERC, és formada en primer lloc pels municipis de 
la vorera del Ter, zona d'antiga tradició industrial, área ben delimitada 
geográficament. Després segueix en importancia l'área del Llucanés on 
s'observa mía progressió constant durant tot el període, i en tercer lloc 
uns municipis rurals a'íllats: Folgueroles, Rupit i Osormort, on la fideli-
tat i la constancia és igualment important. En la resta de la comarca 
on l'ERC ha enregistrat una difícil penetració podem assenyalar uns mu
nicipis amb un cert equilibri de forces: Balenyá, Centelles, Sant Pere de 
Torelló i Masies de Voltregá, i uns altres on l'ERC té menor importan
cia: Vic, Taradell, Seva, Sant Julia de Vilatorta i Santa María de Coreó. 

Com a trets característics i significatius, cal remarcar per un cantó 
la limitació geográfica en l'espai, a l'ensems que la seva constancia en el 
temps. El descens del 1932 va ser general en la majoria de municipis 
d'implantació d'ERC, amb cotes al voltant de la mitjana comarcal. En 
canvi, el 5 % de descens del 1933 va ser mes elevat en aquells municipis 
industriáis on hi havia mes militants cenetistes i que en aquest comicis 
seguiren la consigna ácrata, percentatge, pero, que recupera el 1936. 

També cal significar que malgrat la seva desigual implantació, de 
fet en aquells municipis on gaudeix d'una hegemonía constant sobre la 
dreta, son els mes dinámics i representen el 54 % de la població comar
cal. Així mateix, i sense entrar en una análisi minuciosa podem adonar-
nos com el vot a esquerra és relacionat majoritáriament amb municipis 
industriáis, amb mes densitat de població, amb comunicacions fácils, po-
bles en definitiva on conflueixen factors externs, com una millor infor
mado política degut a la campanya electoral, presencia i coneixement 
deis distints líders polítics i factors intrínsecs propis al mateix mitjá 
social, és a dir, a la situació socio-económica, relacions de producción 
passat coHectiu, etc., factors que aboquen a una socialització política 
important i, en conseqüéncia, a una major possibilitat d'un vot cons-
cient. Per altra banda, encara minoritáriament, és important de remarcar 
la seva relació amb municipis rurals, de poca densitat, mal comunicáis 
i d'habitatge disseminat. Sembla pero que en aquests casos l'existéncia 
d'un vot a l'esquerra és també producte d'una socialització política, no 
tant deguda a una memoria coHectiva d'un passat de lluita, sino a l'exis
téncia d'un líder que menava un treball de conscienciació i de mobilit-
zacions camperoles.10 

L'Osona de dretes, amb predomini i constancia de la Lliga, és situada 
geográficament a l'área de Vic i ais altres municipis rurals del seu en-
torn. La seva influencia arriba fins al Llucanés (St. Bartomeu, Sobre-
munt i St. Agustí) i al Collsacabra-Guilleries (Pruit, Tavertet, Brull, Santa 
María de Coreó). Amb tot, cal remarcar que a mes d'aquesta área terri
torial on la seva implantació és hegemónica, la seva incidencia abasta 
tots els municipis de la comarca, on compta amb un electorat fidel i cons-

10. Informado obtinguda a partir de l'análisi de la premsa, especialment 
«Lluita», any 1932. 
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TAULA NÚM. 4: TIPOLOGÍA DELS MUNICIPIS D'OSONA 1931-1936 

XOrientació 
\ Ideológica 

Participado \ 

FORTA 

FEBLE 

ESQUERRA 
% de vots d'esquerra, sobre votante 

+70 % entre 60 i 70 % entre 50 i 60 % 

T
IP

U
S

I 

s 

Folgueroles Perafita Centelles 
Roda de Ter Prats de Llucanés Manlleu 

Sant Hipólit de Voltregá Masies de Voltregá 
Sant Vicen? de Torelló Oristá 
Torelló Tavérnoles 

Sora 

Llucá Balenyá Alpens 
Orís Olost Sant Martí del Bas 
Rupit Masies de Roda Sant Pere Torelló 

Sant Boi de Llucanés Sant Sadurní d'Osona 
Vilanova de Sau 

r 

L 

r 

j 

DRETA 
% de vots de dreta, sobre votants 

entre50i60% entre60i70% +70% 

S 
2 

r 

Calldetenes Santa Cecilia de Voltregá Malla 
Sant Julia de Vilatorta Sobremunt Muntanyola 
Vic Taradell Sant Agustí de Llucanés 

Santa Eugenia de Berga 
Santa Eulalia de Riuprimcr 
Tavertet 

Sant Martí de Centelles ElBrull Collsuspina 
Santa María de Coreó Tona Gurb 
Seva Pruit 

Sant Baitomcu del Grau 

* 



tant, mes o menys important segons que es tracti de municipis rurals 
amb poca lluita política o deis industriáis on cal competir amb l'ERC 
com a contrincant electoral. En general aquest electorat que li és fidel 
d'enqh del 1931 progressa arreu a partir del 1933, coincidint amb l'aug-
ment de la participació i del vot femení. 

En un intent de síntesi entre implantació territorial i factors demo-
gráfics i sócio-económics, sembla que d'antuvi s'observa una relació 
entre vot a dretes i món rural no conscienciat, és a dir, muncipis on és 
possible l'existéncia d'un electorat passiu, no informat i no implicat en 
la vida política, producte tant de la pervivéncia d'unes relacions de vas-
sallatge com de les mateixes condicions objectives de vida. Segueix en 
importancia la relació entre aquest vot i la ciutat de Vic, capital de la 
Plana, especialment rellevant peí nombre de vots que recapta en termes 
absoluts, explicable possiblement per les mateixes característiques sócio-
económiques i de distribució de la població activa de la ciutat. En efecte, 
és aquí on es concentren una bona part de les classes detenidores del 
poder económic local (tant els propietaris rurals, com la burgesia indus
trial, l'Església i la classe inteHectual), sense oblidar unes classes mitja-
nes lligades al comerg, uns i altres hereus d una peculiar socialització 
política basada en el catolicisme i en els valors tradicionals. En els muni
cipis industriáis la implantació és mes feble i abasta tant el vot consciént 
producte d'una informació, d'unes preferéncies ideológiques profundes 
i/o d'uns interessos a defensar, com un tipus de vot mes passiu provi-
nent d'aquelles classes mes marginades socialment i mes febles cultural-
ment i ideológicament. En efecte, cal assenyalar que és en aquests muni
cipis —per altra banda, els que apleguen la major part de la població—, 
on la Lliga, contrincant de l'ERC, ha invertit mes esforgos per tal de fer-
se tant amb aquell electorat liberal, católic i catalanista mes próxim del 
centre polític, com amb aquells altres sectors populars que podia atreu-
re's mitjangant l'exclusivitat que s'atribuía de defensora del cristianisme. 

3. VERS L'ESTABLIMENT D'UNES ZONES HOMOGÉNIES 
DE COMPORTAMENT ELECTORAL 

Vexplicado per les variables sócio-económiques 

Osona és una comarca amb grans disparitats en el seu desenvolupa-
ment sócio-económic degudes sobretot ais factors físics: l'orografia, la 
xarxa fluvial, de clima, el sol. Son aquests factors els que divideixen la 
comarca en tres grans árees geográfiques. La Plana, progressiva, que 
aplega el 88,7 % de població, disposa d'una agricultura fértil i s'hi con
centren la quasi totalitat de les industries. El Lluganés i el Collsacabra-
Guilleries, a Test i a l'oest de la Plana, zones mes elevades, amb relleus 
acusats, compten tan sois amb 1*11,3 % de la població, teñen una agri
cultura poc productiva i feble presencia industrial. (Vegeu Apéndix E.) 

En l'análisi del comportament electoral hem pogut constatar tant 
la variabilitat del nivell de participació com la diferent orientació ideo-
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lógica, variables electorals que d'alguna manera es relacionaven amb uns 
factors geográfics demográfics i sócio-económics propis d'uns determinats 
municipis. També hem pogut adonar-nos de la permanencia d'unes deter-
minades opcions electorals tant en el temps com en l'espai. En aquest 
sentit, com a síntesi del que ha estat el comportament electoral durant 
la II República hem fet un agrupament de municipis en base a l'orienta-
ció de vot, la participació i la homogeneítat de comportament, analitzant 
la seva plasmació en unes árees geográfiques determinades. (Vegeu el re-
sum en la taula 4 i en el mapa 5.)u 

Tipus I: 

Orientado constant a esquerra. Forta participació 

Mes del 70 %: Folgueroles, Roda de Ter. 
Entre 60 i 70 %: Perafita, Prats, Sant Hipólit de Voltregá, Sant Viceng 

de Torelló, Torelló. 
Entre 50 i 60 °/o: Centelles, Manlleu, Masies de Voltregá, Oristá, Tavér-

noles, Sora. 

Geográficament la majoria d'aquests municipis son situats a la Plana 
de Vic, mes alguns al Lluganés. La vorera del Ter constitueix la zona 
mes homogénia i delimitada, amb abséncia de relleus topográfics acu
sáis i bones comunicacions tant per carretera com per tren. 

Com a factors demográfics cal assenyalar que apleguen en total el 
41 % de la població comarcal, que son municipis progressius i general-
ment d'elevada densitat. 

A nivel económic, llevat deis del Lluganés, son municipis industriáis, 
d'antiga industrialització, que s'instaHá en aquesta zona aprofitant la 
font d'energia del riu Ter. 

En aquesta época patien les conseqüéncies de la crisi económica, que 
era a l'origen de les vagues i les mobilitzacions organitzades per la CNT. 
Afiliació a la CNT i presencia de locáis de l'ERC. 

Tipus II: 

Orientado constant a esquerra. Feble participació 

Mes del 70 %: Llugá, Orís, Rupit. 
Entre 60 i 10%: Balenyá, Olost, Masies de Roda, Sant Boi de Lluganés. 
Entre 50 i 60 %: Alpens, Sant Martí del Bas, Sant Pere de Torelló, Sant 

Sadurní d'Osormort, Vilanova de Sau. 

11. Métode i criteris per al cálcul de la tipología, vegeu apendix C. 
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Geográficament aquests municipis están situats al Lluganés, al Coll-
sacabra-Guilleries, mes Masies de Roda, Orís, Balenyá i Sant Pere de 
Torelló, ais límits de la Plana. Teñen com a característica comuna els 
relleus orográfics i la separació de la Plana. Les comunicacions, en al-
guns llocs, no son fácils. 

Demográficament poca densitat de població, habitat disseminat i en 
el cas d'Orís i Masies de Roda separació entre un nucli de població que 
viu a redós d'un focus fabril i un altre de disseminat. Municipis regres-
sius amb el 13 % de la població comarcal. 

A nivell económic, es tracta majoritáriament de municipis rurals 
amb feble presencia de la industria textil. Terres conreuades amb con-
tractes de parceria. Parcers amb explotacions agráries de petites dimen-
sions. 

Socialment, compten amb organitzacions camperoles, sobretot el sin-
dicat agrícola de la Plana. Presencia de militants i de locáis de l'ERC. 

Tipus III: 

Orientado constant a dreta. Forta participado 

Entre 50 i 60 % dreta: Calldetenes, Sant Julia Vilatorta, Vic. 
Entre 60 i 70 % dreta: Santa Cecilia, Sobremunt, Taradell. 
Mes 70 % dreta: Malla, Muntanyola, Sant Agustí de Lluganés, 

Santa Eugenia de Berga, Santa Eulalia de Riu-
primer, Tavertet. 

Geográficament els municipis son situats a la Plana de Vic. La ca
pital de la comarca forma part d'aquest grup juntament amb els muni-
nipis rurals del seu entorn. Apleguen el 32 % de la població comarcal. 

Demográficament, Vic, amb el 21 % de la població comarcal, compta 
amb una elevada densitat de població. La resta de municipis son carac-
teritzats per la feble densitat. 

A nivell sócio-económic cal significar la importancia de Vic, amb 
predomini de la població activa dedicada ais servéis i una presencia in
dustrial essencialment centrada en l'alimentació i la pell. Seu de l'Es-
glésia i de les classes detenidores del poder local. Extensa xarxa d'orga-
nitzacions católiques de tota mena. Els altres municipis teñen predomini 
de l'activitat agraria i masies escampades. Escassa o nuHa mobilització 
camperola. En el cas de Taradell, municipi amb presencia d'industria, 
d'afiliació sindical a la CNT i de mobilitzacions obreres que progressaren 
a mesura que avan$ava el període república. Municipis, pero, domináis 
per l'entorn rural i per la forta incidencia de l'Església sobre els seus 
habitants. 
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Tipus IV: 

Orientado constant a dretcu Feble participado 

Entre 50 i 60 % dreta: Sant Martí de Centelles, Santa Maria de Coreó, 
Seva. 

Entre 60 i 70% dreta: El Brull, Tona. 
Mes 70 % dreta: Collsuspina, Gurb, Pruit, Sant Bartomeu del 

Grau. 
F 

Geográficament no constitueixen cap unitat, repartits entre el Llu-
ganés, Collsacabra-Guilleries i la Plana. Com a característica comuna 
tots son municipis rurals, de feble densitat de població i de gran super
ficie geográfica. Gurb constitueix una excepció, tant per Tabséricia de 
relleus topográfics com per la gran extensió i productivitat de les seves 
terres. Generalment en els altres conflueixen relleus topográfics, grans 
extensions de superficie i poques Ha. de terres productives. Aplega el 
14 % de la població comarcal. 

En definitiva, i a tall de síntesi, l'Osona del període 1931-1936 és 
una comarca que es manifesta electoralment nacionalista catalana, divi
dida entre uns municipis on aquesta opció és constant d'esquerra —amb 
vot a l'ERC— i uns altres que es manifesten majoritáriament de dretes 
amb vót a la Lliga. Tan sois uns pocs observen una bipolarització de for
ces que segons les conteses electorals es manifesten amb predomini de 
l'esquerra (1931-1932) o de la dreta (1933-1936) (Centelles, Sant Pere 
de Torelló, Masies de Voltregá, Balenyá). 

Prioritáriament son els factors orográfics i el consegüent desenvolu-
pament económic que aquests han condicionat els que expliquen les 
grans árees homogénies de comportament electoral. La Plana és la zona 
mes participativa, alhora que aplega la majoria de població, és a dir la 
mes decisiva per a l'análisi política. A l'interior de la Plana el vot a l'es
querra, a l'ERC, és relacionat amb mes o menys presencia de treballa-
dors industriáis i segons que aquests pertanyin o no a una zona de mes 
o menys concentració d'indústria. En les zones mes muntanyoses i amb 
dificultáis de comunicació, el Collsacabra-Guilleries i l'altiplá del Lluga-
nés, la característica comuna és la feble participació, i, encara que al 
Lluganés hi podem constatar una majoria de municipis amb orientació 
a esquerra, cal recordar que aquesta opció té lloc amb una alta absten-
ció i en aquest sentit cal matisar la seva importancia. 

i 

II. EL COMPORTAMENT ELECTORAL 
EN EL PERÍODE 1976-1982 

La nova etapa democrática s'inicia amb semblances i divergéncies 
respecte de l'anterior. Per un cantó, a l'igual que les primeres eleccions 
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republicanes, té Xloc després d'un llarg període de dictadura i de repres-
sió contra les Uibertats fonamentals. També, com en l'anterior etapa, les 
primeres eleccions son viscudes peí poblé com una possibilitat de canvi 
polític alhora que amb una esperanza de recobrar la identitat catalana 
i, com si la historia volgués repetir-se, una crisi económica constituía 
així mateix el marc de fons on es desenvoluparien els comicis. 

Algunes similituds pero amb importants diferencies: per un cantó 
la dictadura havia estat molt mes llarga i s'havia caracterizat, alhora 
que per la repressió ferotge contra tot ressorgiment democrátic i en el 
cas de Catalunya contra la llengua i cultura catalanes, per una voluntat 
de trencar amb el passat, de fer taula rasa de les anteriors lluites demo-
crátiques i d'explicar tan sois una versió del que havia estat la guerra 
civil. En efecte, aquesta guerra, com a rerefons llunyá, constituía per 
al poblé que li havia sobreviscut, un record entre tenebrós i fatídic, que 
mes aviat induia a un oblit voluntan, sovint a una reinterpretació de la 
historia, difícilment a una transmissió objectiva deis fets. En aquest sen-
tit, les noves generacions que ara vivien el redregament de la democracia 
sabien ben poc del passat de Catalunya, ádhuc del passat mes concret 
de les seves comarques i els seus municipis i de les possibles lluites que 
els seus antecessors podien haver menat durant el període república, o 
abans, per tal de fer avangar la democracia. Diguem que aquest llarg 
paréntesi, amb tots els condicionaments que pesaven sobre la socialit-
zació política, tant per part de la familia com de les altres institucions 
oficiáis, podía teñir una gran incidencia i traduir-se almenys amb un 
trencament amb el passat comú, amb la memoria coHectiva que, en el 
cas del nostre estudi, qui sap si podía significar un trencall amb la 
tradició de vot. 

A mes d'aquests condicionaments ideológics i de politització, també 
les condicions sócio-económiques havien variat sensiblement. Catalunya 
havia viscut en la década del 60, grans transformacions industriáis que 
entre altres coses havien suposat una reestructuració profunda de la po
blació activa, amb Tambada d'una població immigrada que acudía al 
país en busca de llocs de treball. Majoritáriament les industries s'havien 
instaHat en el cinturó barceloní, i així contribuíen a una concentració de 
la població en aquesta área geográfica. 

La comarca d'Osona a 80 km d'aquesta primera área de desenvolu-
pament també havia seguit les vicissituds de les transformacions indus
triáis, i havia enregistrat canvis especialment importants amb relació al 
període república. Sobretot s'havia tergiversat el predomini de l'agricul-
tura sobre la industria, aquesta darrera era la que en el moment de l'ad-
veniment de la democracia ocupava mes de dos tergos de la població 
activa. Fou a la Plana on s'implantaren els nous centres fabrils, priori-
táriament a la vorera del Ter, zona d'antiga industrialització, seguit de 
Vic i voltants i del Congost. Com a conseqüéncia la Plana esdevingué 
una vegada mes el receptacle de noves concentracions de població. Així, 
per a l'análisi política, a l'Osona deis anys 70, si per un cantó s'han 
aguditzat les disparitats intracomarcals, per l'altre les transformacions 
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profundes de l'estructuració de la població activa suposen la presencia 
en les zones industriáis d'una má d'obra procedent del món rural, sovint 
sense tradició de lluites laboráis i prou influits per l'entorn rural deis 
seus orígens, ádhuc que la presencia també d'una nova població immi-
grada que en busca de llocs de treball ha arribat a la comarca provinent 
d'altres regions de l'Estat. Remarquem a mes a mes, que la crisi eco
nómica que ja es feia sentir al Barcelonés encara no havia arribat en 
aquesta Osona deis anys 70 i, mes aviat, en el moment de la celebració 
deis primers comicis la zona vivia una situació bastant generalitzada de 
plena ocupació, fins hi havia possibilitats de treball extra que es tra-
duíen en una alca del nivell de vida i en un accés forca important vers 
l'engrescadora societat de consum. També, i comparativament a d'altres 
zones industriáis, Osona enregistrava un nombre inferior d'afiliació sin
dical i, per altra banda, les mobilitzacions laboráis eren gairebé inexis-
tents. 

En canvi el factor llengua i cultura catalanes, podia incidir en un 
tipus de socialització política peculiar. Recordem que durant el fran-
quisme la comarca havia estat gairebé un reducte de resistencia cultural 
catalana. Els atacs a la llengua catalana i la seva prohibició a nivell 
oficial eren sentits com una opressió i havia generat accions reivindi-
catives. Ben segur que en aquest sentit el ressorgiment de la democracia 
era esperat també com un bon moment de reivindicar la llengua i de 
poder-la emprar normalment, si mes no, esdevenia una preocupació im
portant, i per tant podría incidir en l'elecció d'un partit cátala que es 
veiés decidit i amb possibilitats de defensar la normalització lingüística, 

1. LLEI ELECTORAL I ESTRUCTURACIÓ 
DE LES FORCES POLlTIQUES 

A mes deis canvis sócio-económics i culturáis que d'alguna manera 
havien d'incidir en l'elecció d'un partit, també el marc institucional havia 
canviat. En efecte, la llei electoral era basada en la actualitat, en el siste
ma proporcional i, en aquest sentit, afavorí la creació de múltiples par-
tits. En el cas de Catalunya aboca a un sistema de partits peculiar format 
essencialment per PSC, PSUC i ERC a l'esquerra, CDC/UDC (CiU), CC-
UCD i AP a la dreta, amb la característica que tant CiU a la dreta, com 
l'ERC a l'esquerra, eren dues forces polítiques essencialment nacionalis-
tes i mes próximes al centre. 

Amb relació al sistema república, d'entrada almenys, no s'havia po
tencial el bipartidisme, ans al contrari, els comicis es caracteritzaren per 
la presencia activa del pluripartidisme i, dones, oferien mes possibilitats 
d'elecció, sobretot posava de manifest l'existéncia d'un centre polític 
suara unit a la dreta. 

En el cas d'Osona, el fet mes remarcable ja des de 1977 és el vot 
majoritari del poblé vers la coalició de centre-esquerres Pacte Democrátic 
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de Catalunya —que en aquest moment ja aplega el 26 % del cens— 
i que progressará cónstantment a partir del 1979, quan esdevé CiU i va 
ampliant el seu espai polític també vers el nacionalisme conservador. 
A la seva dreta UDC-CC tingué una certa importancia el 1977, CC-UCD 
el 1979 i AP resta minoritaria en la quasi totalitat deis comicis. A l'es-
querra, igualment que a Catalunya, és el PSC el partit majoritari seguit 
del PSUC i amb una ERC que es va obrint pas com a partit nacionalista 
de centre-esquerra. Amb tot, diferentment del que ocorre en el principat, 
el conjunt de forces d'esquerres és mes minoritari. 

G. núm.2 
%vots 

EVOLUCIÓ DEL VOT ENTRE 1977-1982 
{%SOBRE CENS) PARTICIPACIÓ I FORCES CENTRE DRETA 

9 0 -

8 0 -

7 0 

participació 

participació 

4 0 

30 

2 0 

1 0 -

0 

_ CiU 

CiU 

UCD 

AP 

AP 

UCD 

1977 
T " 
79 80 1982 

2. REFLEXIONS SOBRE LES PRINCIPALS 
VARIABLES ELECTORALS 

Per tal de poder comparar les dues époques continuarem centrant 
l'objectiu de l'análisi en les variables electorals, que d'alguna manera ens 
informen sobre les actituds poli tiques básiques: la participació, l'orien-
tació de vot i la seva distribució en l'espai. 
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2.1. La participació 

TAULA 5 

Participació-Abstenció entre 1977*1982 

°/o Partic. % Abstena Dif. parte. 

Eleccions legislatives 15-VM977 

Eleccions legislatives 1-III-1979 

Eleccions Parlament Catalunya 20-11-1980 

Eleccions legislatives 28-X-1982 

85,7 

72,5 

70,6 

81,5 

14,3 

27,5 

29,4 

18,5 

13,2 

1,9 

+ 10,9 

A nivell global, les dades sobre participació ens mostren com els 
osonencs segueixen a grans t re ts les pautes generáis que es donaren a 
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Catalunya, amb una diferencia prou significativa, la quasi estabilitat de 
la participado entre 1979 i 1980, comicis aquests darrers on el Principat 
enregistrá una de les cotes mes elevades d'abstenció, i també, analitzant 
les dades per comarques, podem adonar-nos com Osona té tendencia a 
situar-se en el grup d'aquelles amb millor participado.12 En efecte, el 
1977 és el 85,7 % de la població d'Osona que plebiscita el nou régim de-
mocrátic. En les legislatives de 1979, com arreu, el desencís i potser el 
cansament després de tres consultes, pot explicar el retrocés d'un 13,2 % 
respecte a la contesa anterior. En canvi la participació es manté en les 
eleccions al Parlament de Catalunya i progressa de bell nou en les legis
latives del 1982 i s'apropa a la cota del 1977. 

En general la participació és elevada i esdevé francament important 
quan es tracta d'eleccions copsades com a excepcionals a nivell polític, 
com son les primeres després de quaranta anys de régim autocrátic i les 
del 1982, on l'enfortiment de la dreta va incitar l'electorat a manifestar-se 
massivament. L'electorat flotant que es manifesta en aqüestes conteses 
excepcionals apareix mes relacionat amb l'ordre i el conservadorisme, 
cosa que potser no ha d'estranyar-nos si tenim en compte que son aqües
tes opcions les que el poblé d'Osona vota majoritáriament. 

L'análisi geográfica per municipis ens mostra pero que les taxes de 
participació que s'enregistren a nivell global no son pas homogénies en 
la totalitat deis municipis. En efecte, segons la variabilitat respecte a la 
mitjana comarcal, el mapa d'Osona se'ns presenta dividit en tres grans 
árees geográfiques: la Plana de Vic d'elevada i constant participació amb 
percentatges que osciHen al voltant de la mitjana. La del Lluganés, ma
joritáriament i de forma constant poc participativa. La del Collsacabra-
Guilleries, intermitent, és a dir, alguns municipis teñen un comportament 
mes proper al de la Plana i d'altres amb una taxa elevada d'abstenció 
(vegeu mapa núm. 6). Entre 1977 i 1979 la quasi totalitat deis municipis 
de la Plana enregistren un descens en la participació, al voltant de la mit
jana comarcal, en canvi en aquells ja molt abstencionistes de les árees 
margináis, la variabilitat és mes acusada. El 1980 es manté la mateixa ten
dencia, que observa tan sois un descens important en aquells municípis 
com Manlleu, Masies de Roda i Sant Hipólit de Voltregá amb presencia 
d'immigració, descens relacionat per altra banda amb les forces d'es-
querra PSC i PSUC. Amb tot, l'afluéncia d'un nou electorat preocupat 
per l'autonomia de Catalunya neutralitzá la possible incidencia que hau-
ria pogut suposar l'abstenció per part d'un sector deis votants desquerrá. 
Així mateix el 1982 fou també a la Plana on s'enregistrá una progressió 
al voltant de la mitjana en la majoria de municipis, augment que afavorí 
sobretot les forces de dreta o de centre-dreta, AP i CiU. 

El quadre estadístic de correlació entre participació i les principáis 
forces polítiques (vegeu Taula 6 i 7) ens mostra que respecte de CC-UCD i 
UDC-CC el 77, existeix sempre una correlació negativa, és a dir, que 

12. Vegeu Estudis Electorals 3: Atlas electoral de Catalunya 1976-1980, ESE 
(UAB). Fundado Bofill. Barcelona 1981. 

220 



aqüestes forces, especialment CC-UCD obtenen bons resultáis en aque-
lies zones on l'abstenció política és elevada. En canvi la correlació és 
positiva amb PSC, PSUC i ERC (aquesta última tan sois significativa a 
partir de 1980) donat que son precisament aquests partits els que obtenen 
els millors resultáis en els municipis mes industriáis, mes urbanitzats i, 
dones, els menys abstencionistes. Amb el Pacte, tan sois el 1977 s'hi 
observa una petita relació positiva, contesa en qué aquest está mes 
concentrat a la Plana, zona com hem vist mes participativa, mentre que 
a partir del 1979, que amplia la seva incidencia a d'altres árees mes ru-
rals, deixa d'existir una relació significativa. 

TAULA 6 

- -

Participado 

. 

Participado 

UCD 
AP 
UDC-CC 
PDC/CiÜ 
PSC/PSOE 
PSUC 
ERC 

1977 

— 0,08 
+ 0,23 
— 0,27 
+ 0,43 
+ 0,35 
+ 0,24 
+ 0,15 

TAULA7 

% immigració 
% pagesos 
% obrers 
Creix. població 
Explot. + 100 Ha. 

1977 

+ 0,27 
— 0,46 
+ 0,42 
+ 0,52 
— 0,56 

1979 

— 0,07 
+ 0,11 

+ 0,20 
+ 0,54 
+ 0,46 
+ 0,29 

1979 

+ 0,39 
— 0,62 
+ 0,45 
+ 0,50 
— 0,44 

1980 

— 034 
+ 0,28 

+ 0,24 
+ 0,40 
+ 0,53 
+ 0,42 

• 

1980 

+ 0,29 
— 0,64 
+ 0,43 
+ 0,24 
— 0,46 

r -

A nivell sócio-económic, és el context rural el que es mostra mes 
abstencionista i en aquest sentit Fanálisi de correlacions ens ho revela. 
Per un cantó la participado es correlaciona negativament amb percen-
tatge d'agricultors, percentatge elevat de térra no llaurada i explotacions 
de mes de 50 Ha —medi rural disseminat—, mentre que és positiva amb 
obrers, quadres, técnics, comerciants, concentrado de població, és a 
dir, amb tots aquells municipis amb característiques de medi urbá. 
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2.2. Vorientado de vot 

Una comarca nacionalista 

TAULA 8 

Resultáis electorals comarcáis 1977/1982 

ANYS 
Candidatures 

AP/CD/SC 
CC-UCD 
UCDCC 
PDC/CiU 
ERC 
PSA 
PSC/PSOE 
PSUC 
CUPS/BEAN/NE 

(1) 

3,3 
9,8 

12,9 
263 
3,9 

15,1 
8,9 
0,4 

1977 
(2) 

3,8 
11,4 
15,1 
30,6 
4,6 

17,5 
10,4 
0,4 

(1) 

2,3 
14,4 

22,5 
4,6 

123 
6,7 
23 

1979 
(2) 

3,1 
19,9 

31,1 
6,3 

17,0 
93 
3,1 

(1) 

2,7 
63 

31,7 
9,0 
0,9 
83 
6,4 
3,1 

1980 
(2) 

3,7 
8,9 

44,4 
12,7 
1,2 

11,9 
9,0 
4,4 

1982 
(1) 

12,5 
1,4 

34,4 
53 

19,9 
1,9 
2,1 

* 

(2) 

15,7 
1,8 

433 
6,9 

25,0 
23 
2,6 

1. % sobre cens electoral. 
2. % sobre votants. 
* Dades provisionals. 

La diversitat de partits en presencia i la peculiaritat de PD-CiU com 
a partit de centre que s'inicia en la vida electoral amb un programa de 
centre-esquerra fa que siguem prudents en la divisió de l'electorat en dos 
grans blocs. De fet, si acceptem d'incloure en un gran grup de centre-
dreta a PD-CiU, UCDCC, UCD i AP i en el d'esquerra ERC, PSC-PSOE, 
PSUC, NE podem adonar-nos del predomini del primer. Aquest predo
mini l'obté, pero, grácies ais vots de PD-CiU, i, en aquest sentit, cal 
analitzar la seva importancia i l'evolució a l'interior d'aquest bloc de cen-
tre-dreta, alhora que les vicissituds de la seva implantado territorial.13 

En efecte, el 1977 ja apareix la relleváncia excepcional del Pacte De-
mocrátic de Catalunya i d'alguna manera es dibuixen a grans trets el 
que serán les tendéncies fonamentals de la comarca. Un sector majori-
tari catalanista i d'un progressisme moderat que escollirá PDC peí pro-
jecte de societat que aquest defensa, pero i sobretot, perqué el defensa 
juntament amb una voluntat de no renunciar a la identitat nacional cata
lana (26 %). Un sector catalanista mes lligat a l'Església que votará 
UCDCC (13 %) i un sector minoritari de dreta no catalanista que vo
tará UCD o AP (13 %). El conjunt d'aquest electorat que formaría un 
contínuum des d'un centre ampli fins a la dreta mes conservadora suposa 
un 53 % deis electors, i, a nivell de correlació de forces, un 63 % deis 
votants. L'altre gran bloc electoral, el que es definirá prioritáriament per 

13. Per al nom complet de les sigles de partits i coaliccions, vegeu apéndix B. 



un projecte mes progressista de societat representa el 29,9 % del cens 
electoral i un 34,7 % deis votants. A l'interior d'aquest bloc, el vot es 
distribueix entre el PSC-PSOE (15,1 %), el PSUC (8,9 % i l'ERC (5,4 °/o). 

Entre 1977 i 1979 les modificacions mes importants s'esdevindran a 
l'interior del bloc de centre-dreta. Per un cantó la desaparició d'UCDCC 
significará una distribució de vots que majoritáriament aniran a raure 
a UCD, pero també a CiU. Per a aquesta darrera candidatura el 1979 
significará l'inici del seu viratge vers la dreta i, en aquest sentit, si bé 
aplegará una part deis vots de l'UCDCC, també és cert que un sector del 
seu electorat seguirá el PSC o d'altres partits de l'esquerra nacionalista. 
En conjunt, pero, encara que l'abstenció afectará sobretot aquest bloc, 
continuará mantenint la seva hegemonia amb un 41 % del cens i un 
56,9 % deis votants. 

El bloc d'esquerra és el que es manté mes estable i amb menys re
modelacions. En efecte, si bé el PSC-PSOE i el PSUC també es veuen una 
mica afectáis peí descens de la participació, de fet aquesta regressió és 
recuperada peí transvasament de vots del Pacte que sembla haver re-
percutit en l'augment de l'ERC i del BEAN. A nivell global, dones, el bloc 
es manté amb un 29,2 % del cens i, evidentment, aquesta estabilitat junt 
amb el descens deis vots de centre-dreta, suposen una regressió a nivell 
de relació de forces, i passa a un 40,3 % deis votants. 

El 1980 la peculiaritat de les eleccions al Parlament de Catalunya és 
a 1'origen d'una elecció massiva i prioritaria per a aquells partits d'obe-
diéncia estrictament catalana. Per a CiU significa un triomf massiu i 
aplega en el seu si la majoria de vots d'UCD-CC i catalitza d'aquesta ma
nera els vots catalanistes tant del centre com de la dreta; a la seva dreta 
resten UCD-CC i AP amb l'electorat mes conservador i que possiblement 
coincidía amb el d'una opció centralista. Modificacions, dones, mes a l'in
terior del bloc que no a nivell de relació dreta-esquerra, perqué comptant 
amb la quasi estabilitat de la participació, el grup es manté amb un 41 % 
sobre electors i 57 % sobre votants. 

Així mateix, l'esquerra, dintre l'estabilitat global com a bloc electo
ral, també enregistra un transvasament de vots del PSC-PSOE a l'ERC 
i un augment de NE. 

El 1982, CiU es consolida com a forca que aglutina el centre i la dreta 
catalanista i les remodelacions mes importants a l'interior del bloc de 
centre-dreta les experimenta la dreta mes conservadora i amb opció es-
sencialment no catalana; AP és la que rep el transvasament d'una bona 
part de CC-UCD. En realitat, pero, es manté la mateixa tendencia fona-
mental, amb una progressió tant a nivell de cens (49 %) com de votants 
(61,6 %), degut a l'augment de la participació que repercutí sobretot en 
AP i CiU. 

L'esquerra continua en la seva estabilitat sobre cens (29 %) , pero 
amb importants modificacions a l'interior del grup. En efecte, és el PSC-
PSOE el que aglutina la quasi totalitat de vots i recupera aquells electors 
que el 1980 havien votat l'ERC, i aplega en aquests comicis gairebé tres 
quarts deis vots d'esquerra. 
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En resum la comarca manté durant tot el període una orientado 
de centre-dreta, tot confirmant-se, tal com apuntávem al comengament, 
l'existéncia deis dos grans grups electorals. El d'esquerra mes constant i 
menys susceptible de variacions respecte a la participació i el de centre-
dreta influenciable peí clima electoral —descens o augment de l'absten-

majoritáriament nacionalista i que a mesura que avanza el període 
es confon amb CiU. 

TAULA 9 

Resultáis electorals comarcáis 1977/1982 

Bloc de centre-dreta i d'esquerra. Index d'orientació ideológica 

1977 
(1) (2) 

1979 
(1) (2) 

1980 
(1) (2) 

1982 
(1) (2) 

Centre-dreta 

Esquerra 

63,8 

34,7 

índex d'orientació 543 

54,9 

29,8 

543 

56,9 

403 

71,0 

41,1 

29,2 

71,0 

57,4 

39,2 

68,0 

41,0 

28,0 

68,0 

61,6 

36,9 

59,9 

49,0 

29,0 

59,9 

(1) % sobre cens electoral. 
(2) % sobre votants. 
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En aquest sentit si acceptem de comparar el bloc de centre-dreta i el 
d'esquerra sobre un índex 100, que indicaría la total igualtat entre amb-
dos blocs, podem observar com es marca aquesta elevada orientació 
a dreta que té la comarca, i que minva tan sois en aquells comicis on 
el descens de la participació afecta aquest bloc.14 

El predomini del Pacte-CiU i l'elevat percentatge de vots que aquest 
obté el 1977 quan es presenta amb un programa socialdemócrata, junt 
amb el PSC-R, ens planteja un interrogant sobre l'orientació fonamental 
de la comarca. En efecte, la progressiva evolució de CiU vers un espai 
polític de dreta, sense que aixó signifiqui, o molt poc, una pérdua real 
de l'electorat del 1977, ens fa pensar si el fet de titilar la comarca amb 
una orientació de centra-dreta, tant a partir de l'índex d'orientació ideo
lógica que oposa els dos grans grups electorals, com a partir de la ma-
teixa ideología del partit majoritari, és adequat. 

Malauradament no disposem d'enquestes individuáis sobre els mo
táis d'una opció de vot i les dades agregades sempre plantegen proble-
mes d'interpretació, pero la permanencia deis del 1977, malgrat el viratge 
que aquesta candidatura fa a nivell ideológic, és susceptible de dues lee-
tures diferents. Per un cantó pot ser que els electors copsin CiU com el 
partit que defensa el mateix projecte de societat que ells havien votat 
el 1977, o bé, mes que el projecte de societat, el motiu que ha estat deci-
siu per a votar-lo, és la pertinenga d'aquest a defensar aquells aspectes 
del seu catalanisme, la llengua i la cultura del país, que no veien en els 
altres partits d'esquerra moderada. No hem d'oblidar que també hi ha 
una orientació nacionalista en el bloc d'esquerra, ja que sense endinsar-
nos en el nivell de catalanitat deis partits d'obediéncia estatal, de fet 
aproximadament un 9 % deis votants d'aquest bloc ho fan a partits es-
trictament catalans, l'ERC i NE. 

La geografía electoral ens aportará mes dades sobre l'homogeneítat 
o no d'aquesta orientació dretana de la comarca, que copsarem a través 
de la implantació territorial de les distintes forces polítiques i de la 
seva estructurado a nivell municipal. 

Implantado territorial de les forces polítiques 

CiU. El predomini absolut de CiU també es plasma a nivell de 
geografía electoral. En aquest sentit la seva implantació será bastant 
homogénia i progressará d'acord amb l'ampliació del seu espai polític. 
A la Plana de Vic és on comptará amb un electorat mes constant, ja 
d'engá del 1977, sobretot en aquells municipis amb menys presencia 
d'immigració. En canvi, al Llu^anés será una de les árees geográfiques 

14. Vegeu gráfic núm. 5, p. 00. Per al cálcul de l'índex d'orientació ideológica 
i deis intervals, vegeu apéndix D. 

Bloc de dretes: PC-CiU, UCD-CC: (1977), CC-UCD, AP i altres dreta. 
Bloc d'esquerra: ERC, PSC-PSOE, PSUC, NE, altres esquerra. 
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de mes difícil penetració i on s'hi implantará com a primera forga tan 
sois a partir del 1980 quan aplegará els vots de CC-UCD. El 1977 i el 
1979 ja abastava pero un electorat ampli, i figurava com a primera for?a 
en 37 deis 47 municipis d'Osona. Predomini que el 1980 tindrá arreu i 
que consolidará al 1982 (excepció de Sant Martí de Centelles i Sant Bar-
tomeu del Grau), i aconseguirá progressivament mes del 30 % deis vo-
tants en la totalitat deis municipis. 

La característica mes important, pero, és l'hegemonia de la quasi 
totalitat deis municipis, en uns, els de la Plana jugant el paper de for$a 
conservadora enfront de PSC, PSUC o NE, i, en uns altres, els mes rurals, 
erigint-se com la candidatura que aplega l'electorat mes progressista. 

En aquest sentit, donada l'homogeneítat de la seva implantació es fa 
molt difícil de detectar unes correlacions molt significatives amb una o 
altra for^a política o encara de relacionar Pacte-CiU amb un grup sócio-
professional determinat. Amb tot, cal dir que l'análisi estadística ens 
mostra d'alguna manera el viratge que vers la dreta CiU inicia el 1979 
i que suposa un transvasament en el seu electorat. En efecte, observem 
que a nivell electoral el 1977 existeix una correlació negativa amb UCD 
que deixa de ser significativa el 79 i el 80, i, a l'inrevés, del 77 fins el 80 
va augmentant la correlació significativa negativa amb PSC, PSUC; aixó 
indica que a partir d'aquest any, el 1977, va desapareixent la incom-
patibilitat d'espai polític amb UCD alhora que té tendencia a incremen-
tar-se amb el de les forces d'esquerra: 

TAULA 10 

UCD 
AP 
UDC-CC 
PSC/PSOE 
PSUC 
ERC 

1977 

— 0,47 
+ 0,28 
— 0,04 

0,00 
— 0,07 
— 0,06 

1979 

— 0,18 
+ 0,11 

— 0,07 
— 0,09 
+ 0,29 

1980 

— 0,26 
— 0,15 

— 0,27 
— 0,17 
— 0,08 

TAULA 11 

1977 

— 0,30 
+ 0,21 
— 0,09 

+ 0,25 

— 0,27 

1979 

+ 0,08 
— 0,28 
— 0,21 

— 0,10 

0,00 

1980 

— 0,07 
— 0,09 
— 0,40 

- 0 , 1 1 

— 0,13 
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Així mateix, a nivell sócio-económic, és tan sois el 1977 l'any que 
es detecten unes correlacions positives amb obrers i creixement de pobla
d o —medi urbá— i negativas amb agricultors, comicis en qué la seva 
implantado estava mes concentrada en els municipis de la Plana. Aqües
tes correlacions desapareixen, pero, quan a partir del 1979 CiU amplia 
el seu espai geográfic i polític tot perdent una part del seu electorat en 
els municipis mes industriáis. L'únic grup sócio-professional amb el qual 
manté una correlació positiva i constant és amb el deis comerciants i 
també cal remarcar la permanencia d'una relació negativa amb la im-
migració. 

A partir de les dades per municipis és difícil endinsar-nos en grans 
disquisicions sobre les caractérístiques deis electors d'aquesta candida
tura, que per la seva importancia, determina d'alguna manera l'orienta-
ció ideológica deis pobles d'Osona. Podem constatar tan sois que el seu 
electorat és divers, que peí seu abast aplega necessáriament vots d'una 
part deis treballadors d'indústria, alhora que el d'altres grups profes-
sionals; és evident que si a mes a mes considerem la relació negativa 
amb la immigració podríem deduir que no és precisament deis treballa
dors immigrats que recapta els vots. Ens cal ser prudents, pero, en qual-
sevol tipus d'afirmacions ja que només una enquesta que partís de la 
decisió de vot individual podria confirmar-nos les hipótesis. 

La UCDCC: A la dreta de CiU, UCDCC es presenta tan sois el 1977 
i obté un 13 % deis cens electoral, situant-se, així, com a tercera forga 
comarcal. La seva implantació territorial és bastant homogénia al vol-
tant de la mitjana, només, una mica inferior en els municipis de la 
vorera del Ter i mes superior en els del Llucanés, área geográfica on 
comparteix l'electorat amb Pacte i UCD. A la Plana, en canvi, la impor
tancia del Pacte i de les forces d'esquerra fan que difícilment aconse-
gueixi un lloc preeminent en Testructuració de les forces polítiques. 

La UCD: Inicia el període electoral amb 10 % del cens electoral, i 
enregistra el seu moment álgid el 1979 on, amb el transvasament de vots 
d'UCDCC, obté gairebé el 14 % deis cens i 20 % deis votants, ocupant, 
així, el segon lloc en el ranking de les forces polítiques. El 1980 inicia 
una forta davallada que es ratificará el 1982, comicis on aplega a penes 
1'1,4 % deis cens. 

A nivell territorial la UCD és la forga política que compta amb unes 
árees geográfiques mes delimitades on enregistra una forta implantació 
durant tot el període electoral: el Lluganés —on el 77 i 79 és la primera 
forga en una majoria de municipis—, i alguns municipis alllats de la Pla
na i del Collsacabre-Guilleries. L'análisi estadística ens mostra correla
cions positives amb contextos agraris i, a l'inrevés, negatives amb medi 
urbá, correlacions que només el 1979 son menys significatives ja que és 
l'any on abasta un electorat mes ampli. Igualment a nivell electoral es de
tecta la incompatibilitat d'espai polític amb PSC, PSUC i amb ERC 
(aquest últim el 1980). (Vegeu taules 12 i 13). Peí que fa a l'estructuració 
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de torces polítiques té una certa importancia al Lluganés on comparten 
l'electorat amb UCDCC i Pacte el 77, i amb Pacte i AP a partir del 1979 

CC-UCD 

CC-UCD 

TAULA 12 

AP 
UDC-CC 
PDC/CiU 
PSC 
PSUC 
ERC 

TAULA 

% pagesos 
% obrers 
°/o immigració 
Creixement 

població 
Explotacions 

+ 100 Ha. 

1977 

+ 0,12 
+ 0,14 
—0,47 

— 0,33 
—030 
+ 0,13 

, 13 

1977 

+ 0,29 
— 0,12 
— 0,15 

— 0,14 

+ 0,13 

1979 

+ 0,23 

— 0,18 
— 0,37 
— 0,27 
— 0,08 

1979 

+ 0,01 
+ 0,06 
— 0,22 

— 0,10 

+ 0,10 

1980 

— 0,10 

— 0,26 
— 0,35 
— 0,37 
— 0,26 

1980 

+ 0,31 
— 0,09 
— 0,30 

— 0,25 

+ 0,24 

L'AP: Alianza Popular és una for?a política que fins el 1980 es manté 
minoritaria a Osona, aplega a penes el 3 % del cens electoral. És només 
el 1982, on per les vicissituds de la conjuntura política, reuneix en el seu 
si la quasi totalitat deis vots d'CC-UCD, i, en aquest sentit, és l'únic any 
on es detecta una implantació territorial mes important en aquelles zo-
nes, suara feu d'UCD. 

El PSC-PSOE: A l'interior del bloc d'esquerres aquest és el partit 
que aplega la majoria d'electors. El 1977 obté un 15 % del cens, i s'inicia 
en el període electoral com a segona forga política. Mes endavant, el 1979, 
enregistrará una lleugera davallada degut al descens de l'abstenció, des-
cens que continuará el 1980 i aplegará tot just el 8 % del cens, pero que 
recuperará amb escreix el 1982 i aconseguirá de bell nou un 20 % deis 
electors. Les causes que expliquen aquesta evolució cal cercar-Íes en l'es-
pecificitat de cada una de les eleccions, el 1980 calía elegir un Parlament 
cátala i en aquest sentit es detecta un retrocés deis vots en aquells muni-
cipis amb mes presencia d'immigració que semblen relacionar-se, en part, 
amb un augment deis vots a ERC. El 1982, Tenfortiment de la dreta a 
nivell de l'Estat aboca a una concentració de forces d'esquerra que voten 
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PSC-PSOE com a alternativa amb mes possibilitats d'afrontar la nova 
situació. 

r 

A nivell territorial, el PSC-PSOE ha estat la primera forga política 
a Manlleu el 1977 i el 1979, a Centelles el 1979, a Sant Martí de Centelles 
el 1979 i el 1982 i a Sant Bartomeu del Grau el 1982. L'área geográfica 
d'implantació constant coincideix amb l'eix nord-sud de la Plana de Vic, 
amb especial relleváncia en aquells municipis amb mes presencia d'immi-
gració com son els de la vorera del Ter i del Congost. L'análisi estadística 
ens confirma la delimitació de l'espai geográfic tot indicant-nos una cor-
relació altament positiva i constant amb la població immigrada, també 
amb obrers, a mes d'aquells altres sectors sócio-professionals com qua-
dres mitjans i comerciants. En definitiva un electorat urbá majoritária-
ment relacionat amb el treball d'indústria. 

PSC/PSOE 

• 

TAULA 14 

AP 
UDC-CC 
CC-UCD 
PDC/CiU 
PSUC 
ERC 

1977 

— 0,20 
— 0,32 
— 0,33 

0,00 
+ 0,55 
+ 0,03 

1979 

— 0,12 

— 0,37 
— 0,07 
+ 0,52 
+ 0,14 

1980 

+ 0,09 
n 

— 0,35 
— 0,27 
+ 0,52 
+ 0,03 

TAULA 15 

r 

PSC/PSOE 

% pagesos 
% obrers 
% immigració 
Creixement 

població 
Explotacions 

4- 100 Ha. 

1977 

— 0,64 
+ 0,53 
+ 0,73 

+ 0,69 

— 0,42 

1979 

— 0,51 
+ 0,42 
+ 0,64 

+ 0,35 

— 0,27 

1980 

— 0,49 
+ 0,38 
+ 0,70 

+ 0,32 

— 0,20 

Aquest espai polític el comparteix amb el PSUC amb qui de forma 
constant l'análisi estadística ens mostra unes correlacions positives. A l'in-
revés, les correlacions son negatives amb UCD, cosa que fa palesa una 
vegada mes la incompatibilitat d'ambdós espais polítics. Amb el Pacte 
no es pot parlar de correlacions significatives, si bé es dibuixen com a 
negatives amb tendencia a augmentar el 1980, moment aquest on CiU 
amplia el seu electorat amb el sector dretá d'UCD. 
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El PSUC: L'electorat comunista d'Osona es manté mes o menys fidel 
fins el 1980, encara que amb tendencia a una regressió que s'inicia el 
1979, en qué els seus vots passen del 8,9 % del cens a un 6,7 %, percen-
tatge que manté fins el 1980. El 1982 i degut a les vicissituds de la con
juntura política enregistrará una taxa d'implantació baixíssima de l'ordre 
del 2 % deis electors. 

Geográficament comparteix el mateix espai polític que el PSC (ve-
geu quadre) amb mes implantado en aquells municipis de la vorera del 
Ter i, igualment que el PSC, l'análisi estadística mostra clarament unes 
correlacions positives amb medi urbá i negatives amb medi rural. 

TAULA 16 

1977 1979 1980 

PSUC 

AP 
UDC-CC 
CC-UCD 
PDC-CiU 
PSC-PSOE 
ERC 

— 030 
— 0,24 
—0,30 

— 0,09 
+ 0,55 
+ 0,06 

— 030 

— 0,27 
— 0,09 
+ 0,52 

0,00 

— 0,01 

— 0,37 
— 0,17 
+ 032 
+ 0,19 

TAULA 17 

1977 1979 1980 

PSUC 

% pagesos 
% obrers 
% immigració 
Creixement 

població 
Explotacions 

+ 100 Ha. 

— 0,61 
+ 0,58 
+ 0,63 

+ 035 

— 0,37 

— 0,50 
+ 0,46 
+ 0,68 

+ 0,29 

— 0,13 

— 0,54 
+ 0,38 
+ 0,56 

+ 0,32 

— 0,22 

L'ERC: La tercera en importancia de les forces d'esquerra apareix 
com a minoritaria el 1977, amb un 4 % del cens, implantada sobretot en 
aquells municipis on l'ERC republicana havia tingut incidencia. A partir 
del 1979 enregistra una progressió constant, i aplega en el seu si vots 
provinents deis electors del centre-esquerra del Pacte; enregistrará el mo-
ment álgid el 1980, quan amb el 9 % deis electors figurará com a segona 
forga comarcal. El 1982 regressa un xic degut al transvasament de vots 
al PSC, tot mantenint-se, pero, amb un 5,5 % del cens electoral. 

Geográficament la seva implantació segueix a bastament el mateix 
eix nord-sud on están implantats socialistes i comunistes encara que 
l'aiguabarreig entre els vots iniciáis provinents de l'ERC histórica fa que 
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la seva implantació siguí mes extensa i arribi al Lluganés, i, dones, que el 
seu espai polític no siguí tan delimitat geográficament com el de les altres 
forces d'esquerra. Estadísticament tan sois es detecten correlacions sig-
nificatives el 1980, any de máxima expansió, que a nivell electoral son 
positives amb PSUC i PSC i, a nivell sócio-económic, també son positives 
amb treball secundari-medi urbá, a mes de ser-ho igualment amb page-
sos parcers que menen explotacions de petita dimensió. 

Els NE: L'última de les forces d'esquerra és Nacionalistes d'Esquer-
ra, minoritaria, pero que a partir de la seva aparició en l'escena política, 
el 1980, obté un 3 % del cens electoral. A nivell geográfic no es relaciona 
amb cap área concreta, encara que la majoria de vots provenen deis 
municipis urbans de la Plana. 

Resumint la implantació de les distintes forces polítiques podem 
adonar-nos com de bell nou el mapa sócio-económic condiciona una deter
minada estructura de vot i, en definitiva, unes zones diferenciades de 
comportament electoral (vegeu mapes 1 al 6). En efecte, és a la Plana 
on amb mes participació CiU comparteix l'electorat amb socialistes i 
comunistes i, a l'interior de la Plana, la major presencia de partits d'es
querra es correspon amb municipis d'antiga implantació industrial. Al 
LluQanés i Collsacabra-Guilleries és on trobem els municipis mes absten-
cionistes i, on majoritáriament CiU, comparteix l'espai polític amb 
UCD i AP. 

Amb tot, el mes remarcable de l'estructura de vot, és el predomini 
de CiU, que com hem vist és una candidatura que está implantada tant 
en municipis amb majoria de població activa en el sector secundan i 
d'antiga tradició industrial com en aquells mes rurals amb predomini de 
l'activitat agraria. Per aquest fet, si mesurem l'orientació básica deis 
municipis a partir de la comparació entre els dos grans grups electorals: 
el d'esquerra i el de centre-dretes, succeeix que la quasi totalitat deis po-
bles s'ordenen a l'interior d'una actitud majoritária de centre-dreta (ve
geu taula 18), aixó sí, amb desviacions respecte de la mitjana comarcal 
que va des d'aquells municipis, on la relació dreta-esquerra és próxima 
de l'equilibri fins a aquells on l'esquerra és quasi inexistent. Aquest fet 
ens planteja l'adequació de parlar d'una orientació básica deis pobles 
de la comarca en base ais dos grans grups electorals ja que, tal com 
apuntávem abans, la pregunta segueix essent la mateixa: Podem con-
cloure que peí fet de votar CiU la majoria deis osonenes son prioritária-
ment conservadors? O, cosa que és el mateix, podem pensar que peí fet 
de votar CiU tots els municipis d'Osona teñen una orientació básica a 
dreta? 
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TAULA NÚM. 18. TIPOLOGÍA DELS MUNICIPIS 

Orientado 
Ideológica 

Participado 

PORTA 

ÍEBLE 

£ 
o* 
P 

H 
cq 
» P 

ESQUERRA 

°¡> vots esquerra, 
sobre votants 
entre 50i60% 
(1)' 

Manllcu 

Ir.PSC 
2n.PACTE<;iU 77/79 
CiU-PSC 80/82 

* - * 

¡=3 

D ' 

£ 
H 

¡5 

s p 

DRETA 

S vots de dreta, sobre votants 

entre 50 i 60 ?* 
(2) 

Balenyá 
Centelles 
Masies de Roda 
Ruda de Ter 
Sant Hipólit de Voltregá 
Sant Martí Centelles 
Saru Vicenf de Torelló 

' Torelló 

Ir. PACTE/CiU 
2a.PSCoPSUC 

entre 60170* 
0) 

Alpens 
Fólgueroles 
Masies de Voltregá 
Sant Pere de Torelló 
Se va 
Tona 
Vic 

Ir. PACTECiU 
2n- UCD/UCDCC 77179 
ERC/PSC 80 i 82 

Orfe 
Santa Marta de Coreó 
Vilano va de Sau 

In-PACTE/CiU 
2n. PSC/PSUC 

+ del 70** 
(4) 

Calldetencs 
Espinelves 
Malla 
Perafita 
Prats de LIu^anM 
Sant Sadurní de Osormort 
Santa Cecilia de Voltregá 
Santa Eugenia de Berga 
Taradell 
Tavérnoles 
Viladrau 
Sant Julia de Vilatorta 

Ir PACTE/CiU 
2IL UCDCC/UCD 

Brull 
Collsuspína 
Gurb 
Uucá 
Muntanyola 
Olost 
Oristá 
Pruit-Rupit 
Sant Agustí de Litigarte* 
Sant Bartomeu de Grau 
Sant Boi de UugaDü 
Sant Martí de Bas 
Sant Eulalia de Riuprimer 
Sobremunt 
Sora 
Tbvertet 

Ir. PACTE-CIU 
2TL UCDCC-UCD 

3. PARLAR DE L'EXISTÉNCIA DE ZONES 
NIES DE COMPORTAMENT ELECTORAL 

Deixant l'interrogant sense respondre, sobre l'encert o no de titllai 
els munidpis d'Osona amb una orientado de centra-dreta degut al vol 
majoritari a CiU, de fet, si partim de les dades i d'un agrupament de les 
forces polítiques en fundó deis plantejaments ideológics i del projeetc 
de sodetat que defensen, ens trobem amb un electorat que s'ha mani 
festat per una candidatura, CiU, que es sitúa a bastament, sobretot d'en 
cá del 79, dintre del bloc de centre-dreta. 

una 
durant el període 1976-1982 tan sois podem partir de les dades objetives 
i, en conseqüéncia, deis vots de CiU, com a vots integrants del bloc de 
centre-dreta. Seguint els mateixos criteris utilitzats en l'anterior període 
república,15 ens ha semblat útil fixar-nos en les variables electorals bási-
ques, orientado ideológica i participado per tal de detectar aquells mu
nidpis amb un tipus de comportament estable i homogeni. Per cada un 

15. Vegeu apéndix C. La mitjana de participado del períod 
77,2 %. 

Bloc de dretes: PD-CiU (1977), CC-UCD, AP i altres dreta. 
Bloc d'esquerra: ERC, PSC-PSOE, PSUC, NE, altres esquerra. 
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deis grans grups de municipi indicávem l'estructuració de les forces 
polítiques (vegeu la síntesi en la taula 18 i el mapa 6).16 

Els grups 1 i 2 inclouen els municipis de la vorera del Ter i del 
Congost. Son els municipis d'antiga tradició industrial, els que compten 
amb el major percentatge de població activa en el sector secundan i els 
que d'engá de la República han conegut mes transformacions en la seva 
població activa, incrementada amb noves generacions provinents del món 
rural, i han enregistrat les taxes mes altes d'immigració. Son municipis 
progressius i en total apleguen el 41 % de la població. 

El grup 3 inclou Vic, alguns municipis del seu entorn i la resta de 
la vorera del Ter (vegeu mapa 6). Municipis amb presencia de noves in
dustries o amb persistencia de les antigües. Generalment predomini deis 
treballadors en el sector secundan, encara que la població activa compta 
amb un tant per cent important en els servéis com és el cas de Vic, o si 
no, Tentorn rural i l'activitat agraria és molt mes present en els seus 
habitants. A nivell electoral, l'any 77 i el 79, l'estructuració de les forces 
polítiques era Pacte-CiU, i UCD o UCDCC, mentre que el 1980 i el 1982, 
comicis en qué CiU havia reunit els vots de dreta, l'estructuració és CiU, 
i en segon lloc ERC i PSC. Durant la República eren uns municipis on ja 
es detectava una presencia important d'esquerra, sense que aquesta fos 
majoritária. Generalment la feble participació es relaciona amb aquells 
municipis amb mes dificultáis de comunicació i amb relleus acusats, que 
també ja durant la República tenien el mateix comportament. 

El grup 4 és format majoritáriament per municipis rurals, sense 
presencia d'indústria encara que la població acudeixi a treballar ais cen
tres fabrils mes propers. La diferencia en la participació depén de la 
situació geográfica, de la seva proximitat o llunyania de l'eix transversal 
de la Plana. Excepte els municipis del Llu^anés, que durant le Segona 
República havien experimentat una progressiva implantació de l'esquerra 
degut a unes condicions excepcionals de socialització política, els altres, 
son municipis ben caracteritzats peí predomini de la dreta. L'estructu
ració de les forces polítiques és Pacte/CiU en primer lloc seguit de 
UCD i AP. A l'interior d'aquest grup cal remarcar el cas de Sant Bar-
tomeu del Grau, municipi que d'en^á de la Segona República ha registrat 
una progressió de la població degut a la instaHació d'una fábrica textil 
que ha suposat per al poblé una arribada important d'immigrats. Si bé 
al comencjament del període electoral aquest municipi es mostrava des-
implicat per la política i, si votava, ho feia a UCD i AP, de fet, a mesura 
que ha avangat el període electoral s'hi detecta una progressiva conscien-
ciació i vot a PSC. 

En definitiva, si comparem les árees de comportament electoral amb 
l'anterior període democrátic podem constatar que essencialment es trac-
ta de les mateixes zones, amb despla^ament, aixó sí, vers un comporta
ment que es manifesta mes dretá y conservador per l'efecte del vot a 
CiU. Sembla com si malgrat els canvis sócio-económics que ha enregistrat 

16. Estructuració de forces polítiques en la majoria de municipis del grup. 
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la comarca ens trobéssim amb uns mateixos factors que expliquen la 
permanencia d'unes determinades zones geo-electorals, i que d'alguna 
manera s'ordenarien a l'entorn de dos grans eixos, industrialiazació-
ruralitat, Plana-relleu. Tot constant la variable immigració com a expli
cativa d u n a línia divisoria entre dues poblacions, entre dos sistemes de 
valors diferents, que podrien incidir en una opció de vot. 

3. ESTABILITAT O CANVI EN EL COMPORTAMENT ELECTORAL 
ENTRE LA SEGONA REPÚBLICA 
I LA NOVA ETAPA DE TRANSICIÓ DEMOCRÁTICA 

Després de l'análisi deis dos períodes ha arribat el moment de dema-
nar-nos si ha canviat el comportament electoral de la comarca, i, si fóra 
així, quines son les característiques del canvi, i, si és pertinent o no de 
mantenir el lligam conservadorisme-nacionalisme. 

D'antuvi cal assenyalar que malgrat la diferencia entre les condicions 
objectives i institucionals que emmarquen ambdós processos electorals 
—situació socio-económica, sistema de partits— semblaría que per un 
cantó hi trobem uns trets comuns que ens informen d'una certa particu-
laritat de la comarca: 

En primer lloc cal constatar que en ambdós períodes la comarca es 
manifesta amb una actitud clarament nacionalista, encara que pels efec-
tes del marc institucional mes generalitzada durant la Segona República 
(on el catalanisme era present en totes les opcions electorals majoritá-
ries). Actitud que per altra banda es manifesta no tan sois en l'opció 
de vot sino que ádhuc les eleccions autonómiques es caracteritzen, tan 
el 1932 com el 1980, per una major participació respecte de la mitjana 
del Principat. 

En general, abans i ara, els osonencs enregistren percentatges de 
participació electoral per damunt de la mitjana catalana, amb perma
nencia d'unes zones mes participatives localitzades a la Plana, en aquells 
municipis mes próxims a la xarxa de comunicacions. 

Tant en un període com en l'altre la població es mobilitza mes i 
acudeix a les urnes en aquelles eleccions copsades com a transcenden
t a l (1931, 1977, 1982). L'excepció del 1936, contesa en qué no segueix la 
tendencia de Catalunya, ni en la participació ni en l'opció de vot que és 
mes dretá, caldria potser explicar-la per la gran mobilització de la dreta 
aconseguida el 1933 i per les pressions contradictóries d'ün electorat flo-
tant que entre el seu catolicisme i el seu catalanisme opta per aquells 
valors mes reconeguts. 

Constatar també que e neis dos períodes hi ha uns factors sócio-
económics i d'entorn que influeixen tant en la mobilització política com 
en l'orientació de vot, i que aquests son essencialment la industrialit-
zació, el medi urbá i el tipus de socialització política que generen. També, 
pero, en ambdós períodes aquests factors son creuats per d'altres de tipus 
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cultural, d'arrel essencialment religiosa que incideixen d'alguna manera 
en una tendencia de vot mes conservador. El període 1931-1936 amb una 
influencia clara de l'Església católica, que el 1977-1982 sembla actuar de 
forma mes difusa. 

En funció deis principáis factors sócio-económics, entre un o altre 
període es pot observar la continuitat que es detecta a nivell de grans 
tendéncies, i no de fidelitat de partit, perqué la Lliga no es presenta i la 
incidencia d'ERC, malgrat la presencia d'aquesta opció, és molt minori
taria. Aqüestes zones son la conca del Ter i la del Congost, que és allá on 
les forces d'esquerra hi son mes presents, sense que en l'actualitat siguin 
majoritáries, sino que ho és CiU. Una zona intermdia integrada per Vic 
i la seva rodalia, amb menys presencia d'esquerra i també amb predo-
mini de CiU. I la permanencia així mateix d'un vot molt conservador 
relacionat amb municipis eminentment rurals i disseminats, amb im-
plantació de les forces mes dretanes que ara son UCD i AP, on CiU juga 
un paper mes progressista enfront d'aqueües candidatures. 

Davant, pero, d'aquests trets que son comuns entre tots dos períodes 
electorals es detecten també uns canvis que son prou importants i cal 
teñir en compte: 

En primer lloc, i aquest és el fet mes important, a l'Osona del 1977-
1982 s'observa un canvi ideológic vers la dreta, tant a nivell global com 
en les distintes zones geo-electorals (vegeu mapes 5 i 6). En efecte, tant 
si ens fixem en l'orientació básica de la comarca a partir deis índex d'o-
rientació ideológica,17 com en la geografía electoral per municipis a par
tir de la divisió de les forces polítiques en dos grans grups electorals, el 
de dreta i el de 1'esquerra, sembla evident una diferencia notable entre 
una Osona republicana amb unes zones de forta implantació de l'esquer
ra i una Osona actual amb ciar predomini de la dreta (vegeu mapes 5 i 6). 
Encara que co mapuntávem abans és ben cert que a grans trets les zones 
es mantenen, també és veritat que quasi en cap municipi l'esquerra pre
domina sobre la dreta de forma continua, i, si ho fa (cas de Manlleu) 
mes aviat podem parlar d'un equilibri durant la Segona República, en 
l'actualitat aquesta hi compta entre un 40 i un 50 % deis votants. Al Con
gost, llavors mes próxim a ¡'equilibri de forces, pero també amb predo
mini de l'esquerra, ara també la dreta hi és hegemonica. Vic i la seva 
rodalia, abans amb una presencia de l'esquerra entre un 40 i un 50 % de 
votants, compta ara entre un 30 i un 40 °/o: 

És evident que si considerem que durant ia Segona Repúbüca ei 
vot a esquerra era un vot a ERC i que en ¡'actual etapa democrática ho 
és majoritáriament a CiU pot sembiar agosarat el fet de mesurar el canvi 
ideológic a partir d'aquest transvasament de vots. És cert que durant 
la República ¡es forces mes a ¡'esquerra de ¡'ERC varen teñir ben poc 
ressó a ia comarca, qui sap si com indicador d'un taranná cauteiós i as-
senyat propi deis osonencs, pero també és veritat que donada ia realitat 

17. Vegeu apéndix D. Cálcul i intervals deis índexs d'orientació ideológica. 
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G. num .5 CORVA DELS INDEXS D'ORIENTACIÓ IDEOLÓGICA 1931-1982 
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d'Osona, votar l'ERC era desafiar d'alguna manera la legitimitat esta-
blerta. No cal oblidar que l'ERC era votada, a mes d'altres sectors de 
població per obrers afiliats a la CNT que s'havien socialitzat treballant 
i lluitant per defensar els interessos de la classe obrera i és en aquest 
sentit que ens sembla prou legítim parlar d'un canvi ideológic a partir 
almenys deis resultáis electorals. 

També han canviat radicalment algunes árees margináis i alguns 
municipis aíllats. Tal és el cas de la zona del Lluganés que ha passat d'un 
vot a esquerra a una orientació ultraconservador, o encara el de Fol-
gueroles i Rupit, també reconeguts durant la República com a molt radi
cáis i que en l'actualitat es signifiquen per un vot conservador. O encara, 
a l'inrevés, el cas de Sant Bartomeu del Grau, municipi que d'un vot 
conservador va canviant progressivament vers un vot socialista. Sembla 
pero que les mutacions d'aquestes árees margináis son explicades per 
factors locáis (regressió de la població en els municipis del Lluganés 
amb el conseqüent envelliment d'aquesta, o, en el cas de Sant Bartomeu 
del Grau, instaHació d'una industria textil que ha suposat un creixement 
de la població i una presencia d'immigració). 

En realitat, pero, a l'interior d'una tendencia generalitzada vers la 
dreta, les mutacions mes significatives en el comportament electoral s'ob
serven en aquells municipis d'industrialització antiga (conca del Ter), 
llavors feu de l'esquerra, de l'ERC, i en l'actualitat amb vot majoritari 
a CiU. Observado que ens fa pensar que aquest canvi podría correspon-
dre's amb un canvi de comportament de les classes treballadores autóc-
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tones, sobretot si tenim en compte que durant la República la immigra-
ció era quasi inexistent i que, a mes a mes, en la nova etapa democrática 
el vot a esquerra es correlaciona amb presencia d'immigració. 

La qüestió clau, dones, per a esbrinar el canvi polític a la comarca 
sembla plantejar-se a partir de la pregunta, qué ha passat a la conca del 
Ter entre 1931-36 i 1977-82? ¿Es tracta realment d'un canvi d'actitud pro
funda per part de la classe obrera autónoma? ¿És que en les classes tre-
balladores catalanes ha minvat o ha desaparegut aquella consciéncia de 
pertányer a un collectiu obrer amb un passat de Uuita comú i amb uns 
interessos específics a defensar? ¿És que ara aquesta consciéncia de per
tányer a una classe obrera és tan sois patrimoni de la població immigra-
da? En defintiva, qué ha canviat entre 1980, els interessos de classe, les 
condicions sócio-económiques, el marc institucional, el sistema de valors? 

És obvi que els factors que poden condicionar una decisió de vot son 
múltiples, en tot cas el que podem constatar a partir deis resultáis elec-
torals és que hi ha hagut un canvi en l'ordre de prioritats que podien 
incidir en una decisió electoral. En efecte, si bé durant la República sem
bla que en una bona part deis treballadors catalans la pertinenga a una 
classe social objectiva jugava en una decisió de vot a l'ERC, en l'actua-
litat hi ha un nou factor —el catalanisme— que sembla teñir una inci
dencia mes prioritaria en el moment de l'elecció. És evident que potser 
un catalanisme en alió que té de mes elemental «votar partits de casa» 
i qui sap si la seva preeminencia és deguda no tant a la manca d'una 
consciéncia de classe com al mateix ventall de partits que s'oferien a un 
electorat cátala que en els últims 40 anys havia patit massa la repressió 
del franquisme contra la seva llengua i les seves senyes d'identitat. Podría 
ser que enfront del dilema partit de classe-partit catalanista aquest elec
torat hagi optat per aquella candidatura —CiU— amb mes possibilitats 
de defensar la seva identitat catalana (pensant que els altres partits d'es-
querra moderada no semblaven prou válids per a defensar-la, l'ERC per 
manca d'incidéncia, el PSC [PSC-PSOE] per manca de catalanitat). En 
canvi, per a una part molt important deis treballadors immigrats aquest 
dilema no existia, i, en no haver tingut de dissociar posició de classe-na-
cionalisme han pogut optar preferentment per aquells partits d'esquerra 
que com ara en el cas del PSC (PSC-PSOE) podia aglutinar aqüestes dues 
coses. 

Podría ser una hipótesi, i, de ser així significaría la importancia del 
catalanisme i/o de la necessitat d'una reivindicació nacional catalana com 
a valor que estructuraría una decisió electoral. No volem pas posar en 
dubte la valúa d'aquest factor totalment legítim i absolutament de primer 
ordre per a la identitat primera de qualsevol ciutadá d'un país. Pertányer 
a una Patria, com pertányer a una familia és una necessitat afectiva de 
l'home i s'erigeixen com a primers esglaons de la identitat social. Vegem 
si mes no com mes enllá de les nostres fronteres aquest factor és detectat 
com a molt rellevant per la seva incidencia en el comportament electoral. 
Amb tot, sempre que un sentiment d'identitat nacional sorgeix amb tanta 
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forga no significa pas que per ell sol condicioni una opció conservadora 
o progressista, pensem mes aviat que el sentiment de pertinenga a una 
nació cal considerar-lo com una dimensió mes de la personalitat de base, 
d'un ethos cultural, interioritzat en el procés de socialització primaria i 
que, en aquest sentit, el fet que es manifesti d'esquerra o de dreta depen-
drá d'unes actituds básiques, d'unes preferéncies ideológiques estructura-
des socialment per les condicions objectives d'existéncia. 

En el cas d'Osona tenim un exemple palés de com un sentiment 
d'identitat nacional es manifesta d'esquerra —durant la Segona Repúbli
ca— degut a unes condicions especifiques d'un electorat obrer ben cons-
cienciat políticament i, en canvi, en una altra época, aquest sector obrer 
cátala manifesta el seu catalanisme junt amb un vot conservador. És ben 
cert que el marc institucional podria afavorir el vot a esquerra durant la 
República i/o a dreta en l'época actual i també que el catalanisme, en 
una determinada conjuntura histórica podria condicionar un vot útil per 
damunt de qualsevol preferencia ideológica pero, en la realitat d'Osona, 
si bé no dubtem que una i altra circumstáncia —l'opressió a la llengua 
i la cultura catalanes durant el franquisme i la manca de catalanitat deis 
partits d'esquerra moderada— poden haver pesat en la decisió electoral, 
pensem que en realitat el factor explicatiu d'aquesta coincidencia catala-
nisme-vot conservador s'ha de cercar en un canvi ideológic de les classes 
treballadores catalanes i, en tot cas en els factors que poden haver con-
dicionat aquest canvi. 

En definitiva estem en unes condicions que han canviat d'engá del 
1936, tant a nivell global com especifiques de la societat catalana i de la 
comarca i que poden haver abocat a una pérdua progressiva de les senyes 
d'identitat com a classe. I, enfront de la pérdua d'aquesta identitat de 
classe, d'altres factors que sempre havien estat presents en una opció de 
vot, el catalanisme, l'arrelament a la térra, alhora que una moderació 
relativa i un taranná assenyat, esdevenen mes rellevants i significatius. 

Entre altres, els factors que detectem a Osona i que d'alguna manera 
podrien explicar un canvi ideológic de les classes treballadores catalanes 
entre 1936 i 1977 son el següents: 

Seguint les tendéncies generáis, la comarca ha enregistrat també 
grans canvis sócio-económics que han suposat un desenvolupament in
dustrial notori i un trasbals en l'estructuració de la població activa. En
front d'una precarietat económica i d'una manca de seguretat en el tre-
ball durant la Segona República, la nova etapa democrática es caracte-
ritza per un benestar relatiu i una situació de plena-ocupació (en els 
anys estudiáis). També i en relació a l'etapa anterior, el rellangament in
dustrial deis anys 60 ha suposat un increment important deis treballa-
dors industriáis. Nous obrers que acudien a la industria provinents del 
camp, tant deis municipis rurals de la comarca, com d'altres pobles de 
fora de Catalunya. Nous obrers encara amb lligams institucionals i/o 
materials amb el seu lloc d'origen, amb un sistema de valors marcat so-
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bretot peí seu passat agrícola, sense experiencia de lluita obrera i sense 
que la integració en el món industrial es fes en el si d'una classe treballa-
dora organitzada. 

Inexistencia durant la Segona República d'una classe obrera cata
lana organitzada i arrelada en el passat facilitava la integració de nous 
obrers immigrats del camp, ais quals es transmetia els valors de la cul
tura obrera i s'oferia unes organitzacions de classe que canalitzaven les 
reivindicacions i eren plataformes de conscienciació política. En l'actua-
litat els treballadors catalans difícilment están organitzats, amb la con-
següent manca d'instáncies de socialització política; enfront d una afilia-
ció sindical a la CNT i d'unes mobilitzacions en pro de reivindicacions 
laboráis, avui la pauta és de feble afiliació sindical, poca militáncia en 
els partits, quasi nulia participació a qualsevol conflicte laboral. Circums-
táncia en part hereva del passat, deis 40 anys de franquisme, que han 
significat l'estroncament en la continuitat de les organitzacions de clas
se, una repressió contra qualsevol intent de ressorgiment a l'ensems que 
una desinformació política de tota mena. 

Uns factors macro-sociológics. Transformacions económiques que 
han significat un increment de treballadors assalariats; una relativa mi-
llora per a mes gent del poder adquisitiu; el consunisme; la influencia 
deis mass-media; les transformacions de les relacions de producció que 
han implicat una segmentació de la classe obrera, amb interessos diver
sos per a defensar. En conjunt, factors propis a qualsevol societat d'eco-
nomia capitalista i que arreu d'Europa preocupen els estudiosos, en tant 
que sembla qüestionar la tradicional solidaritat obrera i les conseqüén-
cies que aquest fenomen té en un canvi d'actitud política, degut a la pér-
dua progressiva d'una identitat obrera. 

També, i per qué no, a mes a mes de tots aquests factors que poden 
haver incidit en el canvi ideológic, n'hi ha encara un altre de prou im-
portant i és la manca de transmissió de pares a filis d'una tradició de vot 
obrer i d'un passat historie per part d'aquell sector de la població que 
havia participat en la lluita. En aquest sentit semblaría com si la guerra 
civil a la qual aboca la lluita per la democracia, hagués conduit a una 
reinterpretació de la historia per part de les generacions que havien vis-
cut la Segona República, tot fent-se cómplices d'una desinformació polí
tica ja prou potenciada per les instáncies oficiáis. És cert que la comarca 
havia quedat sense líders obrers —morts a la guerra, a les presons fran-
quistes o exiliáis— pero també és cert que aquells treballadors que ha
vien participat en la lluita i que havien sobreviscut, preferien callar, en
terrar el passat, tot aferrant-se si s'esqueia, en aquells valors mes segurs 
i reconeguts, com el catalanisme o la religió. 

r 

Tot plegat ens fa pensar seriosament en la relació entre crisi de la 
consciéncia obrera i canvi ideológic d'aquest sector de l'electorat per a 
qui ja no seria la pertinencia objectiva a una classe el que incidiría pre-
eminentment en una opció de vot, sino d'altres factors, mes propis de 
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l'univers cultural i del sistema de valors interioritzats a través del procés 
de socialització, que ressuscitarien en forca tot ocupant aquesta preemi
nencia. Aquest semblaría ser el cas d'Osona, on enfront d'una crisi de 
consciéncia obrera, reapareix amb forca un taranná peculiar de la pobla-
ció, equilibrat, poc donat ais extrems, amb un fort sentiment d'arrelament 
a la térra i preocupat per la identitat nacional, per l'opressió sobre la 
llengua i la cultura. En definitiva amb una manera de ser i de sentir el 
catalanisme producte de tots aquells elements del passat que han estat 
transmesos, barreja de la tradició carlina, democristiana i de la Lliga, 
amb un fort component cristiá i amb un sistema de valors forca tradi
cional. 

En la introducció plantejávem l'estudi d'Osona com el d'una comar
ca atípica respecte la resta de Catalunya, almenys d'una comarca on a 
l'inrevés del que passava a Catalunya, no semblava que la classe social 
tingues incidencia en l'opció de vot. Després de l'estudi, pensem que la 
comarca no és tan atípica com es diu, ja que mes aviat hauríem de con-
cloure que potser és atípica respecte a uns resultáis de Catalunya molt 
esbiaixats peí que passa a Barcelona i área metropolitana on s'aplega 
mes del 60 % de la població del país i on el fort percentatge d'immigració 
pot originar una problemática específica. Pero, la problemática que aquí 
detectem, amb totes les peculiaritats própies de la comarca, sembla plan-
tejar els mateixos interrogants que estudiosos de la ciencia política detec
ten en altres paisos capitalistes, a saber, la crisi de la consciéncia obrera 
i la seva incidencia tant en l'estructura de vot, com en la deis factors 
explicatius. 

I, tornant a una altra de les preguntes que ens plantejávem en la in
troducció, sobre el binomi catalanisme-conservadorisme, sembla que hem 
pogut mostrar que els factors que teñen incidencia en una opció de vot 
son múltiples i, en tot cas, no sembla pas ser el catalanisme la variable 
per exceHéncia que explicaría el vot conservador. El catalanisme, com a 
sentiment d'identificació nacional en el seu grau mes elemental i afectiu, 
apareix mes aviat com una dimensió de Yethos cultural, propi del taranná 
deis osonencs, que ben segur incideix en una elecció, pero el fet que 
aquest es manifesti de dreta o d'esquerra depén d'un seguit de condicions, 
tant objectives com del sistema de valors estructurat socialment, que 
afavoreix o no la formació d'unes preferéncies ideológiques. 

La pregunta que caldria formular, si de veritat volguéssim endinsar-
nos en les condicions de producció d'un sentiment d'identitat nacional 
que sembla associat amb el conservadorisme, no és tant sobre les pecu
liaritats d'un catalanisme versus progressisme, si no sobre les condicions 
de producció que permeten l'emergéncia d'un determinat tipus de taran
ná, mes conservador que no pas progressista i en el qual l'arrelament 
a la térra, a la llengua i ais costums, seria tan sois una manifestació mes 
d'aquesta personalitat de base estructurada per les condicions materials 
d'existéncia, per la pertinenca a una posició de classe i a un passat col-
lee tiu. 

Amb tot, a partir d'una análisi descriptiva i ecológica no podem apro-
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fundir de cap manera en aquests elements de tipus cultural que interve-
nen en la decisió de vot. Podem, aixó sí, comparar una estructura socio
económica i una estructura de vot en un municipi determinat, fent la 
hipótesi que el context també incideix com a condicionant d'un vot, i, a 
partir d'aquí, detectar les similituds, les diferencies i emetre unes hipó
tesis sobre alió que sembla ser mes constant o sobre els factors suscep
tibles d'explicar un cert grau de variabilitat. No podem, pero, abastar els 
individus concrets ni els diferents mecanismes que intervenen tant en 
l'estructuració d'un sistema d'actituds básiques com en la incidencia d'u-
nes condicions exteriors ja siguin conjunturals o institucionals. Aquesta 
seria una tasca sociológica, posterior a una análisi de tipus ecológic i des-
criptiu, si de veritat volguéssim endinsar-nos en l'entrellat de les relacioñs 
socials i en el seguit de models de referencia que intervenen en l'emer-
géncia d'una actitud básica, de la qual el comportament electoral en seria 
una manifestació. Objectiu, pero, que només es pot aconseguir a partir 
d'altres metodologies de tipus mes qualitatiu. 
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APÉNDIX A: Dades sdcio-económiques i électorals 1391-1936 i 1977-1982 

II REPÚBLICA: 1931-1936 

Dades sdcio-económiques 

Distribució de la població: IGLESIAS FORT, J.: El movimiento demográfico en 
Cataluña durante los últimos cien años. Barcelona 1961. 

índex alfabetització: Font: Instituto geográfico catastral y de estadística, 1934. 
Dades agráries: INE. Censo Agrario de España, 1962. 
Industria i agricultura: A partir de dades de REPARAZ, G.: La Plana de Vic. 

Ed. Eumo, Vic 1982; i ROQUER, S.: La població d'Osona. Ed. Eumo, Vic 1981. 
Afiliado sindical, implantació CNT i UGT a partir de 1'análisi de la premsa 

comarcal. 

Dades électorals 

Provenen essencialment deis Butlletins Oficiáis de la Provincia de Barcelona, 
contrastades amb la premsa comarcal. Només les dades del 1933 provenen exclusi-
vament de la premsa comarcal ja que no estaven publicades en el butlletí oficial. 
Per tal d'obtenir el nombre de vots per candidatura slia efectuat la mitjana arit
mética deis vots obtinguts pels diferents candidats de cada candidatura. 

X deis vots de cada candidat 

N (nombre integrants de cada llista) 

Premsa consultada: «Ausetania», «La Comarca de Vic» (Tradicionalistes) i 
«Gazeta de Vich» (La Lliga) / «Diari de Vic» (PCR). 

Butlletins semanals: «Lluita» (ERC). «Sembrar» (CNT). 

TRANSICIÓ DEMOCRÁTICA: 1977-1982 

Dades sdcio-económiques 

Essencialment les dades del padró 1975. Explotado provisional del podrá 1975. 
Provincia de Barcelona. Sense municipis Barcelona. CIDC. Barcelona, novembre, 
1979, contrastades amb les del cens 1970: 

Distribució professional de la població activa Edat. Sexe. Immigració. Temps 
de residencia en el mateix municipi. Concentrado població. Creixement. 

Dades agráries: INE. Censo Agrario de España 1972: Superficie i régim de ti
nenta. 

Dimensió explotacions: Empresaris agrícoles, edat i condició jurídica. 
Index religiositat: CISEC-ISPA. Informe Ispa, núm. 107. Barcelona 1974. 
Concentració i localització industries i llur tamany: Depuración de la cinta dé 

empleo en Catalunya del INP. CIDC. Barcelona 1974. 
Dades électorals: 1977, 1979, 1980. Equip de Sociología Electoral (UAB). Les 

del 1982, provisionals, a partir de la premsa. 
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AFfeNDIX B : 

stgles d'organitzacions polítiques 19314936 

ACR: \cció Catalana Republicana 
APC: Acció Popular Catalana 
AR: Acción Republicana 
BOC: Bloc Obrer i Camperoi 
ERC: Esquerra Republicana de Catalunya 
PCR: Partit Catalanista República 
PNRE: Partit Nacionalista República d'Esquerra 
PRDF: Partit República Democrátic Federal 
PRR: Partit República Radical 
PRRS: Partit República Radical Socialista 
UDC: Unió Democrática de Catalunya 
USC: Unió Socialista de Catalunya 

Sigles de Partits i coálicions 1977-1982 

AP: Alianza Popular 
BEAN: Bloc d'Esquerra d'Alliberament Nacional; BCT, PSAN, ind. 
CC-UCD Centristes de Cataluny a-UCD: UCC, UCD, UDC A* 
CD: Coalición Democrática: AP, PPC 
CDC: Convergencia Democrática de Catalunya 
CiU: Convergencia i Unió: CDC i UDC 
CUPS: Candidatura d'Unitat per el Socialisme: MCC, PCC, PCT, ind. 
ERC: Esquerra Republicana de Catalunya 
NE: Nacionalistes d'Esquerra 
PDC: Pacte Democrátic per Catalunya: CDC, EDC, FNC, PSC- ex R. 
PSC-PSOE: Partits deis Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) 
PSOE: Partido Socialista Obrero Español 
PSUC: Partit Socialista Unificat de Catalunya 
SC: Solidaritat Catalana 
UCD: Jnión de Centro Democrático 
UCDCC: Unió del Centre i de la Democracia Cristiana de Catalunya: CC, t 

* El Gener 1980 s'unifiquen amb un sol partit amb exclusió d'UCC. 

APÉNDIX C: Metodología i criteris per al cálcul de la tipología 

L'agrupament de municipis que d'alguna manera es constitueixen en 4 grans 
tipus slia elaborat en base a la mitjana de vots d'esquerra i de participació de 
cada municipi sobre el total d'eleccions de cada període: 

£ % vots esquerra i/o participació 

N eleccions c/ període 

STia partit del % sobre votants, i tenint en compte alhora l'abstenció, ja que 
per un cantó mesura la constancia d'una correlació de forces amb mes o menys 
constancia de feble a forta participació i, per l'altra, evita percentatges molt dife-
rents deguts a l'abstenció de l'electorat fiotant que es mobilitza segons la conjun
tura propia a cada elecció i que ens hauria abocat a una ponderació deis percen
tatges per cada una de les eleccions. 

Per tal d'establir els criteris de forta o feble abstenció slia partit de la mitjana 
comarcal del període electoral: 
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X % participado cada eleccló 

N eleccions 

Període 1931-1936: M comarcal 70,5 (entre 68 i 73 %) 
Forta part. 4- 73,1 % 
Feble part. — 68,0 % 

Període 1977-1982: M comarcal 77,2 (entre 74,7 i 797) 
Forta part. + 79,7 % 
Feble part. — 74,7 % 

per evitar subdivisions, i donat que la mitjana comarcal és elevada sTian considera! 
tan sois dues categories: mitjana-forta i feble. 

Quaní a l'orientació ideológica slia procedit així mateix en dos moments: 
Ir. A l'mterior d'un contínuum dreta-esquerrá slia tingut en compte una zon? 

intermedia de bipolarítzació de forces que seguint els criteris utilitzats per Lelen 
bavien fixat d'aquesta manera: 

+ 70 % esquerra: Molt forta orientació esquerra (Index d'OI + 233) 
entre 60 i 70 % esquerra: Molta orientació esquerra (índex Oí entre 150 i 233) 
entre 53 i 60 % esquerra: Orientació esquerra (Index Oí entre 113 i 150) 
entre 47 i 53 % esquerra: Orientació incerta, equilibri (Index Oí entre 89 i 113) 
entre 40 i 47 % esquerra: Orientació dreta (Index Oí entre 67 i 89) 
entre 30 i 40 % esquerra: Molta orientació dreta (Index Oí entre 43 i 67) 

2n. En realitat, pero, l'ínfim nombre de municipis que tenien una orientació 
incerta (Sant Martí Centelles, Masies de Voltregá, per la República, i Manlleu peí 
nou període democrátic), ha fet que —per un afany de clarificació—, no conside-
réesim la categoría orientació incerta i decidíssim incloure aquests tres municipis 
en la categoría orientació a esquerra, si el % era entre el 50 % i el 53 % (cas de 
Masies de Voltregá i Manlleu) i a orientació a dreta si tenia entre el 47 i 50% 
(cas de Sant Martí de Centelles). 

Pot semblar que l'elaboració d'una mitjana esbiaixi la realitat d'ur. munJcípi. 
De fet abans de decidir la mitjana ja sliavia fet amb dades per separat, conside-
rant aquells municipis que durant 4 anys, o almenys durant 3, havien tingut la ma-
teixa orientació ideológica i/o participació, i els resultats eren prácticament iguals. 
Per a mes informado vegeu: Osona 1931-1982. Canvi o estábilitat en el comporta-
ment electoral. Fundació March 1983. 

APÉNDIX D: índex i intervals d'orientació ideológica 

L'índex és calculat a partir de la relació esquerra-dreta: 

% vots esquerra x 100 
^m^_w—m—mm—mm—————————————m———————————————————————————————^———————m——^—————————— 

%vots dreta 

Seguint els criteris de C. Leleu, i sempre a partir de la igualtat dreta-esquena 
que és l'índex 100, els intervals que indiquen Torientació ideológica son els següents: 

+ 233 Molt forta orientació esquerra 
150-233 Molta orientació esquerra 
113-150 Orientació esquerra 
89-113 Orientació incerta/equilibri 
67-89 Orientació dreta 
43-67 Molta orientació a dreta 

— 43 Molt forta orientació a dreta 
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LELEU, C: Géographie des élections francaises depuis 1936, PUF, 1-arís 1971 

APÉNDIX E: 1) Mapa-Guia 
APÉNDIX E: 2) Mapes sócio-economics, 1, 2, 3, 4, 5 i 6 
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OSONA núm.1 

DISTRIBUCIO DÉLA 

POBLACIO TOTAL 

PER MUNICIPI5 

PADRÓ 1975 
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OSONA núm.2 0*1 

5'1 

5 % 

10 % 
DISTRIBUCIO DEL TOTAL 

DE LAINMIGRACIO PER 

MUNICIPIS 

PADRÓ 1975 
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E 

MITJANA COMARCAL: 17'5 % 
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25% 
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OSONA núm.3 

CREIXEMENT DE LA 

POBLACIO PER MUNICIPIS 

ENTRE 1936 i 1975 

Decreixement 

Creixement < 30 % 

Creixement > 30% imTTTTl 
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OSONA núm.4 

CONCENTRACIO DE LA 

INDUSTRIA, NOMBRE 

DE TREBALLADORS PER 

MUNICIPI (%sobre total 
comarcal) 

( I N P 1970) 
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OSONA num.5 

ORIENTACIO IDEOLÓGICA 

DRETA-ESQUERRA PER 

MUNICIPIS 

MAPA SÍNTESI 1931-1936 
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OSONA núm.6 

ORIENTACIO IDEOLÓGICA 

DRETA-ESQUERRA PER 

MUNICIPIS 

MAPA SÍNTESI 1976 -1982 
% sobre votants 
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8. Vot i carisma: 
Un estudi oVantropologia electoral 

Lluís Flaquer 
Professor de Sociología 

Universitat Autónoma de Barcelona 

* Aquest estudi constitueix una revisió i reelaboració d'un primer treball, re-
ferit únicament a les eleccions generáis de 1977, publicat amb el títol «The 1977 
Spanish Elections in a Small Town: A Study in Electoral Antropology», Iberian 
Studies, vol. VII, núm. 2 (Autumn 1978), University of Keele (Anglaterra). L'autor 
vol reiterar el seu agraíment al doctor Ernest Lluch, al doctor Francisco Murillo-
Ferrol i al doctor Salvador Giner, per les critiques que adrecaren a l'esborrany 
d'aquesta primera versió. 





1. INTRODUCCIÓ 

Una de les qüestions mes greus amb qué s'enfronta la sociología 
electoral és la que jo anomeno els problemes d'escala. Normalment totes 
les eleccions constitueixen un vot de confianza o de censura a una serie 
d'equips o grups polítics que durant un cert període han menat una po
lítica o han adoptat unes postures determinades. Ara bé: com que bona 
part de les formacions polítiques teñen una implantació en un espai terri
torial que coincideix amb l'Estat, en les eleccions de rang inferior a l'es-
tatal no sabem mai si el sentit de vot es refereix a l'actuació del partit 
a nivell de l'Estat o bé a nivell regional o local. A mes, els resultáis elec-
torals poden ésser interpretáis utilitzant unitats d'análisi de dimensions 
espaciáis molt diverses que poden oferir-nos visions molt diferents de la 
realitat electoral. Així, tenim com a mínim tres aspectes diferents que cal 
considerar quan tractem de comprendre els resultáis d'una votació. En 
primer lloc, el que hom podría anomenar Yámbit de Vélecció que ve deter-
minat per endavant peí tipus de consulta, segons si aquesta és, estatal, 
regional o local. Segonament, el que jo denominaria el marc de referencia 
deis electors que és l'espai en el qual ells perceben l'acció deis diferents 
grups polítics, a partir del qual pensen donar-los llur blasme o aprova-
ció. En tercer lloc, és necessari decidir quina será la unitat d'análisi en 
qué es basará l'estudi de sociología electoral. En comentar un treball 
d'investigació sobre el comportament electoral cal decidir-se sobre com 
es combinen aquests tres aspectes que he esmentat. El primer és deter-
minat per la mateixa elecció i constitueix quelcom donat en l'estudi. 
Pero els altres dos es poden conjuminar de maneres diverses i formar 
models múltiples que el socióleg electoral hauria d'explicitar i, si mes no, 
teñir ben clars. Pero mentre que la unitat d'análisi és un factor purament 
analític, el marc de referencia és molt mes problemátic, car no sabem 
ben bé si tots els electors n'han emprat un de determinat o bé si diver
sos sectors de l'electorat, n'han fet servir un de diferent. De tota manera, 
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el socióleg electoral sl ia de decidir en un sentit o en un altre i tirar al 
dret, fent ús per descomptat de totes les informacions que tingui al seu 
abast. 

Com he dit mes amunt, la combinació d'aquests tres nivells a qué 
acabo de referir-me pot donar lloc a una multiplicitat de models dife
rents d'interpretació del comportament electoral. D'una banda, en les 
eleccions generáis hom parteix del supósit que l'ámbit de referencia és 
l'estatal, encara que la unitat d'análisi emprada pugui fer variar sensi-
blement la comprensió del que s'esdevé en una votació. D'altra banda, 
en les eleccions locáis —i en particular a les viles i ais pobles petits amb 
una estructura social amb diferents meses o seccions socialment homo-
génies— la unitat d'análisi pot ésser perfectament el terme municipal i 
l'ámbit de referencia el local, si bé els mitjans de comunicació de massa 
poden produir distorsions que cal teñir en compte. Per últim, en les elec
cions regionals i locáis, i ara deixant a part la qüestió de la unitat d'a
nálisi, els comentaristes solen fer servir els mares de referencia estatal, 
regional o local, i segons el model emprat arriben a conclusions diferents 
sobre els avengos o els retrocessos de les diverses tendéncies polítiques. 
És així com, per només posar un parell d'exemples, hom pot tractar 
d'explicar el triomf ressonant de 1'esquerra a les eleccions municipals a 
Espanya adduint que, segons una creenga generalitzada a Europa, els 
socialistes i els comunistes son millors gestors de les hisendes municipals 
i dispensadors mes eficagos deis servéis socials que els consistoris de 
dreta, pero que en canvi no son aptes per a formar governs d'Estat ais 
pa'ísos occidentals en un món caracteritzat per la política de blocs. Igual-
ment hom ha intentat d'interpretar el raz-de-marée nacionalista a les 
eleccions al Parlament de Catalunya de 1980, que beneficia Convergencia 
i Esquerra Republicana, a partir de l'efecte nacionalista ocasionat peí 
mateix carácter de la consulta electoral i no pas a causa de la reculada 
real de les forces d'esquerra respecte deis resultáis d'un any enrera. 

En aquest treball voldria adoptar un model que fins ara no ha estat 
gaire explotat. Per bé que son freqüents els estudis de sociologia electoral 
que empren el municipi com a unitat d'análisi en eleccions de tota mena 
—tendencia saludable que barra el pas a l'excessiva agregació de dades— 
i que és sólid d'interpretar les eleccions municipals segons el context lo
cal, en canvi no estem gaire avesats ais treballs que tracten d'escatir el 
sentit del comportament electoral estatal, regional o local emprant un 
marc de referencia local. La majoria d'estudis de sociologia electoral 
teñen un caire macrosociológic i volen explicar la decisió que sempre im
plica el vot o l'abstenció a partir de variables sócio-económiques referides 
a l'estructura social del país o en funció de la percepció per part de l'elec-
tor de la política d'ámbit estatal o, en tot cas, regional, quan existeixen 
institucions polítiques a aquest nivell. Aquesta excessiva tendencia econo-
micista i macrosociológica no és tanmateix exclusiva de la sociologia 
electoral. Douglas (1971), en un estudi comparatiu sobre l'éxode rural en 

dos pobles bascos, declara: 
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«Així, l'explicació del fenomen de l'éxode rural, vist des del punt de 
vista macroestructural o des de la perspectiva nacional, és totalment eco-
nomicista. La decisió de l'agricultor d'emigrar a un altre lloc (segons 
aquesta perspectiva) és resultat de la seva clara percepció de la manca 
d'oportunitats económiques en el marc rural i de la fácil alternativa que 
brinda el treball en els centres industriáis.»1 

I, per acabar el seu estudi, conclou: 

«L'enfocament macroestructural parteix necessáriament deis resul
táis de la presa de decisions deis camperols, mentre que només mitjan-
Qant l'enfocament microanalític podem esperar endinsar-nos en el mateix 
procés de presa de decisions.»2 

A semblanza de Douglas, voldria en aquest treball analitzar els resul
táis electorals d'una comunitat de les comarques gironines, utilitzant el 
municipi com a unitat d'análisi, pero també com a marc de referencia de 
la presa de decisions deis electors. Aquesta perspectiva microanalítica, 
que jo prefereixo denominar d'antropologia electoral, no vol excloure en 
absolut la utilitat ni la legitimitat d'altres models usats en sociologia 
electoral, sino que mes aviat els vol complementar. Sóc plenament cons-
cient de les seves limitacions, pero cree que també aporta ensenyaments 
molt interessants sobre el procés de la formació del vot a nivel! local i 
sobre les raons que abonen la victoria o la desfeta de determinades can-
didatures en contextos espaciáis reduíts. 

2. L'ESTRUCTURA SOCIAL DE LA COMUNITAT 

Aquest estudi es basa en el treball de camp realitzat a Vallcorba3 

durant una serie d'anys: L'estada a la comunitat des d'octubre de 1976 
al setembre de 1977 fou ininterrompuda i, per tant, vaig teñir el privilegi 
d'ésser-hi testimoni directe i de seguir-hi de prop les primeres eleccions 
democrátiques de l'Espanya postfranquista. Des de l'octubre de 1978 hi 
he sovintejat els meus sojorns i he tingut l'oportunitat d'assistir amb una 
certa continuitat ais esdeveniments que precediren i seguiren la campanya 
electoral de les eleccions legislatives i municipals de 1979. Per bé que no 
vaig poder presenciar les eleccions al Parlament de Catalunya de 1980, he 
tractat de reconstruir els buits a partir d'entrevistes realitzades el maig 
de 1982. 

La vila de Vallcorba, situada a les comarques gironines, tingué una 
població estagnant fins ais anys seixanta, en qué es produí un procés 

1. Douglass (1971): 1.101. 
2. íbidem: 1.113. 
3. Com és costum en els estudis antropológics, per tal de preservar ranonimat 

deis informants i deis protagonistes que participaren en els fets relatáis, els topó-
nims son inventáis per Fautor i no corresponen a la realitat. 
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d'industrialització accelerada. Tot i que abans d'aquesta data tenia una 
florent industria artesanal de paper, espardenyes i esclops i teixits, du-
rant la década deis seixanta tingué lloc un salt qualitatiu. En els darrers 
20 anys la població augmenta en un 60 %. Aquest increment de la pobla
d o de Vallcorba, d'altra banda, contrasta amb la disminució progressiva 
deis habitants deis poblets de la seva rodalia, dedicats sobretot a l'agri-
cultura, que son atrets peí dinamisme de l'activitat económica de la vila. 
Entre 1960 i 1980 l'éxode rural de la comarca ha estat considerable i mol-
tes explotacions agráries han estat abandonades en no ésser ja viables 
segons els nous criteris de rendibilitat económica capitalista. Així, en els 
darrers anys molts camperols de la rodalia han esdevingut obrers indus
triáis no solament per l'establiment de noves industries a Vallcorba, sino 
també per la mecanització del camp i per la conversió de l'agricultura 
tradicional de subsistencia en comercial. 

Al meu entendre, una interpretado correcta deis resultáis electorals 
a Vallcorba requereix un coneixement de l'estructura social i de poder 
d'aquesta vila i de Tarea que l'envolta. Quins foren els principáis grups 
protagonistes de les conteses electorals que s'han esdevingut a Vallcorba? 
En l'estructura social de la comunitat que ens interessa, tenim en primer 
lloc uns pocs terratinents absentistes, que en general viuen a les ciutats 
o a Barcelona, pero teñen cases pairáis a la rodalia, controlen una gran 
extensió de boscos i de térra, cedida a masovers, i conserven encara un 
gran prestigi social. Aquests terratinents, descendents deis antics cacics 
de l'época en qué la propietat de la térra era la clau de volta de l'ordre 
social, i actualment, a causa del seu relatiu allunyament de la comunitat, 
no representen un paper decisiu en el procés electoral. 

Segonament, tenim els masovers i els petits propietaris, els quals avui 
dia practiquen un tipus d'agricultura comercial i especialitzada. Malgrat 
el grau de mecanització i motorització assolits, el fet de viure en masos 
esparsos allunyats del nucli urbá determina que aquest grup social par-
ticipi poc en la contesa electoral i que en resti en certa manera marginat. 
D'altra banda, quan un partit polítíc amb militants de la confianza deis 
camperols emprén la tasca de visitar-los un a un, té forga probabilitats 
d'éxit, com veurem mes endavant. De tota manera, aquest sector social 
no ens interessa directament, puix que el molí de Tos de l'argument d'a-
quest article es refereix mes ais habitants del nucli urbá de Vallcorba 
que no pas ais de la seva rodalia, integrada per tres petits municipis on 
no he pogut treballar directament. 

El cens electoral de Vallcorba es compon principalment de treballa-
dors industriáis i son dones les categories socials relacionades amb la 
industria les que cal analitzar per a comprendre la dinámica electoral 
d'aquesta vila. A Vallcorba destaquen sobretot dos grups socials ben cla-
rament diferenciats: els empresaris, propietaris i gerents de les indus
tries locáis i els obrers industriáis. 

La denominació popular que els empresaris reben a Vallcorba és 
la de cacics, ates que controlen gairebé la totalitat de l'activitat econó
mica del poblé. Son propietaris de les grans empreses de Vallcorba, el 
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capital de les quals és autócton i ha estat autogenerat a la mateixa área. 
Fins ara no s'ha detectat la presencia d'empreses procedents d'altres 
punts de l'ámbit estatal i encara menys de multinacionals, encara que en 
alguna de les societats existeix una lleugera participació de capital es-
tranger. En tot cas, el control i la gerencia de les empreses és en mans 
de persones que viuen i están estretament vinculades a la localitat. Els 
sectors d'activitat mes importants son el paper, la industria química, el 
guix i els filats, amb les seves industries auxiliars. 

Segons els testimonis consultáis, el control polític i económic de la 
vila per part deis fabricants durant l'época franquista era total. En ab-
séncia d'eleccions, l'alcalde —designat a dit— no podia prendre cap deci-
sió important sense comptar amb l'anuéncia del grup d'empresaris i no 
cal dir que la política municipal no era mai lesiva ais interessos empre-
sarials, sino mes aviat al contrari. Segons els informants treballadors, la 
patronal de Vallcorba forma un tot compacte i actúa de forma concer
tada. Així, forma una mena de trust local que impedeix la introducció 
de noves industries a la zona que podrien trencar aquesta unitat i fer 
pujar els salaris. Si bé-1'atur no ha estat fins fa poc un fenomen impor
tant, alguns treballadors i sobretot els joves han de cercar feina en po-
bles circumdants a causa de la política empresarial del trust. Els salaris 
pagats a Vallcorba son relativament baixos com a conseqüéncia de la 
manca de competencia entre les diferents empreses: Durant la darreria 
del franquisme el sindicalisme clandestí era inexistent i els treballadors 
no gosaven organitzar cap mena d'acció coliectiva reivindicativa per por 
d'ésser victimitzats pels patrons. Segons els meus informants, l'acomia-
dament d'un treballador per raons de militáncia sindical significava la 
impossibilitat de trobar treball en cap altra empresa del poblé i per tant, 
en la práctica, el seu desterrament virtual. L'expressió que empren els 
treballadors per a referir-se a aquesta situació és la de «pacte de la fam». 
És comprensible, dones, que els empresaris siguin denomináis «cacics», 
en remembranza deis vells cacics de la térra d'antany que tenien el poblé 
al seu puny. Actualment, amb la legalització i la implantació de les cen
tráis sindicáis a Vallcorba, aquest estat de coses s'ha suavitzat, si bé la 
crisi económica conjuminada amb les poques variacions sofertes per l'es-
tructura industrial de la vila fa que el mercat de treball segueixi estant 
forga controlat. 

Naturalment, els empresaris, per la seva banda, neguen l'existéncia 
d'aquesta situació i l'atribueixen a rumors i badomeries mancats de fona-
ment. Com que és difícil provar documentalment les afirmacions d'una 
i altra part —cosa que d'altra banda no és l'objectiu de l'article m'atin-
dré mes a les conseqüéncies que provoca aquest estat de coses que no 
pas a la seva veracitat intrínseca. El que ens importa son les percepcions 
de la situació mes que no pas la mateixa situació en si. 

Per acabar aquesta breu descripció de l'estructura social del poblé 
caldrá esmentar altres grups socials, en principi margináis al meu argu-
ment, alguns membres deis quals tingueren en determináis moments un 
protagonisme destacat en el procés electoral. Em refereixo ais petits co-
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merciants, botiguers, propietaris deis bars, empleats de les empreses i els 
professionals, que segons les circumstáncies i les personalitats, s'incli-
naren a favor o en contra deis dos bándols contendents. 

Amb aquest estat de coses les primeres eleccions democrátiques de 
juny de 1977 actuaren a tall de catalitzador. Les tensions latents que aca-
bem de descriure durant la campanya electoral sortiren a la superficie. 
La setmana anterior a les eleccions molta gent que fins Uavors només 
s'havia interessat peí fútbol i per la caga Q'esport d'hivern local preferit) 
mostraren una sobtada curiositat peí món de la política. En les bars les 
converses versaven sobre les eleccions i els partits, quelcom inaudit en la 
despolititzada Espanya franquista rural. 

La campanya electoral transcorregué en forma de climax. A Vallcor-
ba i ais pobles de la rodalia tingueren Uoc onze mítings polítics, quatre 
durant la campanya electoral oficial i set abans del seu inici. La Lliga 
de Catalunya celebra dos mítings, el Partit Liberal (coalitzat amb la Lliga) 
un, Convergencia Democrática de Catalunya un, el Pacte per Catalunya un 
altre, el PSC (Congrés) tres (dos al nucli urbá de Vallcorba i un en un po
blé de la rodalia), el PSC (ex-Reagrupament) un, la Unió del Centre i de la 
Democracia Cristiana de Catalunya un i el PSUC un. En tots aquests 
mítings l'afluéncia de públic fou considerable i els parlaments deis ora-
dors despertaren un viu interés entre els assistents. Els darrers dies de 
la campanya foren febrils i les faganes de les cases foren prácticament 
cobertes amb cartells. 

3. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS 
DE LES ELECCIONS DE 1977 

Els resultats de les votacions de les candidatures al Congrés deis Dipu
táis foren els següents:4 

4. Les dades de totes les eleccions que he fet servir per a confeccionar les 
taules d'aquest estudi están extretes de les publicacions deis resultats provisionals 
de les votacions de la Direcció General de Política Interior del Ministeri de l'In-
terior. Només en els casos de divergencia entre els resultats publicáis per aquesta 
font i altres dades a qué he tingut accés —com és el cas d'aquesta elecció— he 
acudit a les actes electorals. Els percentatges es refereixen ais vots efectivament 
emesos, o sia al nombre de votants menys els vots blancs i nuls. Les sigles cor-
responen ais següents partits o coalicions: Alianza Popular-Convivencia Catalana 
(AP), Independents de la Provincia de Girona (IG), Unión de Centro Democrático 
(UCD), Lliga de Catalunya-Partit Liberal Cátala (Lliga), Unió del Centre i de la 
Democracia Cristiana de Catalunya (UC/DCC), Pacte Democrátic per Catalunya 
(Pacte), Esquerra de Catalunya (EC)t Socialistes de Catalunya (SC), Unidad Socia
lista • Partido Socialista Popular (US-PSP), Partit Socialista Unificat de Catalunya 
(PSUC) i Front per la Unitat deis Treballadors (FUT). 
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TAULA 1 

Eleccions al Congrés deis Diputáis (15-VM977) 

Partits o coalicions Nombre de vots Percentatge sobre 
ets vots emesos 

AP 15 1,18 
IG 24 1,88 
UCD 168 13,20 
Lliga 33 2,59 
UC/DCC 48 3,77 
Pacte 367 28f» 
EC 1 0,08 
SC 360 43,99 
US-PSP 1 0,08 
PSUC 54 4,24 
FUT 2 0,16 

Total 1273 100,00 

El primer comentari que se m'acut davant aquests resultáis és la 
important majoria relativa obtinguda pels Socialistes de Catalunya, que 
amb un 44 % deis vots emesos constitueix la coalició que mes sufragis 
obtingué. A aquesta victoria certament hi contribuí la dispersió del vot 
dretá entre les diverses formacions de dreta que es presentaven ais co-
micis. En canvi, hom pot veure com a l'esquerra els sufragis es concen
tren sobre els Socialistes de Catalunya i el PSUC, el qual segurament, a 
mes, perdé vots en benefici deis SC a causa de la seva recent legalització 
i perqué aquesta opció no era considerada vot útil al poblé. Els resultáis 
obtinguts per les altres formacions d'esquerra (EC, US-PSP i FUT) son 
perfectament explicables donada la seva minsa implantado a les comar
ques gironines i el seu total desconeixement al poblé. La baixa incidencia 
d'EC es podría interpretar tenint en compte que aquesta coalició estava 
integrada per personalitats que es presentaven com a independents, pero 
que de fet pertanyien a partits no legalitzats com ara Esquerra Republi
cana de Catalunya, el Partido del Trabajo de España, Estat Cátala i altres 
forces polítiques i sindicáis menors. La manca de legalització d'aquests 
partits conjuminada amb l'estrany matrimoni que constituía la coalició 
actúa de segur en detriment seu. 

A l'espectre dretá hi destaquen dues forces polítiques: el Pacte i 
UCD, amb un 29 % i 13 % deis vots, respectivament, de les quals ja tin-
drem ocasió de parlar mes endavant a bastament puix que el meu argu-
ment s'hi refereix directament. La baixa incidencia de la Lliga i de la 
democracia cristiana está en consonancia amb els escassos resultáis asso-
lits a tot Catalunya. No son d'estranyar, tampoc, els minsos resultáis 
obtinguts per AP i pels Independents de Girona, coalició de personalitats 
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vinculades a l'Antic Régim, donat l'esperit coiitinuista d'aquestes forma-
cions i el carácter de trencament que tingueren les eleccions de 1977. 

L'interrogant básic, tanmateix, és el següent: ¿Com és que en una 
vila amb antecedents tradicionalistes i carlins i on el socialisme no havia 
tingut mai cap implantació els Socialistes de Catalunya, de cop i volta, se 
sitúen en primer lloc? Aquests resultats son encara mes sorprenents si 
tenim en compte que a la circumscripció de Girona el Pacte obtingué 
mes vots que els socialistes (el 27,2 % comparat amb el 24,5 %) i que la 
vila i la rodalia de Vallcorba constitueixen un oasi de vot socialista envol-
tat per territori on el Pacte fou vencedor. A mes, els socialistes foren els 
primers sorpresos del seu triomf relatiu. Per tal d'explicar el que succeí 
a Vallcorba a les eleccions de 1977 caldria, pero, abans de tot, exposar 
unes quantes hipótesis de treball que poden contribuir a entendre-ho: 

1. En els resultats d'una elecció a nivell local el que compta real-
ment no son els p rog rama o les ideologies deis diferents partits o coaH-
cions en llica, sino mes aviat les personalitats o els grups socials de la 
comunitat que encarnen aquests partits i ideologies i que per tant cons
titueixen els seus representants a nivell local. 

2. Les personalitats o grups socials que encarnen els partits o coali-
cions de partits a la comunitat teñen una posició determinada en la seva 
estructura social, és a dir, son membres d'una classe social, hi teñen un 
status social determinat i hi exerceixen un poder. 

3. Els membres de la comunitat preñen una postura i reaccionen 
no pas davant deis programes o les ideologies deis partits, sino davant de 
la posició social que les persones o els grups socials que donen suport 
a una candidatura teñen en l'estructura social. 

4. El comportament electoral és mes influenciat per les relacions 
cara a cara i per la persuasió personal que no pas per la propaganda 
impersonal exercida a través deis mitjans de comunicació de massa.5 

5. Les xarxes de parentiu teñen una influencia mes reduida en el 
comportament electoral que els interessos compartits i les afinitats per
sonáis. En aquest sentit esdevé molt important la figura de l'informant 
de confianca, del qual ja tindrem l'oportunitat de parlar mes endavant. 

Un cop expressades aqüestes hipótesis, convindria encara distingir 
entre dues menes de factors que contribueixen a explicar els resultats 
obtinguts pels Socialistes de Catalunya, peí Pacte Democrátic per Cata
lunya i per Unión de Centro Democrático, les forces polítiques que en-
capgalen la llista de candidatures quant al nombre de vots. En la inter
p re tado deis resultats cal teñir en compte, primer de tot, els factors es
tructuráis, aixó és, les condicions relatives a l'estructura socio-económica 

5. Aquest aspecte del comportament electoral no és nou. Els primers estudis 
de la sociología electoral americana donen una gran importancia a la influencia 
personal i ais grups primaris en la forma ció de les opinions i de les decisions de 
vot. Vegeu sobretot Berelson, Lazarsfeld & McPhee (1954) i Katz & Lzarsfeld (1955). 
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de la comunitat i llur percepció per part deis diferents grups, que hem 
tractat de descriure mes amunt. Pero igualment cal parar esment en el 
que hom podría denominar els factors conjunturals, o sia les vicissituds 
i les incidéncies de la campanya electoral i el treball i la militáncia ac
tiva deis simpatitzants de cada candidatura així com els métodes de 
persuasió que utilitzaren. 

Tot i que, com he deixat dit mes amunt, el vot dretá resulta mes 
dispers que Tesquerrá, és evident una clara bipolarització en el panorama 
electoral de Vallcorba. En certa manera, la resta de candidatures actua
ren a tall de comparses deis dos principáis protagonistes de la contesa: 
els Socialistes de Catalunya i el Pacte Democrátic per Catalunya. Aqües
tes dues coalicions polítiques eren les mes ben implantades a la comu
nitat. És veritat que un deis empresaris de Vallctrba figurava a la llista 
de la Lliga i que el farmacéutic i un deis industriáis simpatitzaven amb 
la democracia cristiana. Pero el gruix del poblé a'inclinava a favor o en 
contra de les dues candidatures abans esmentades. Aquesta bipolarització 
ajuda a explicar la victoria deis socialistes i la desfeta del Pacte, que si 
bé foren relatives, foren viscudes com a tais pels dos bándols. Cal atri
buir el triomf socialista i la derrota de ?a coalició convergent a la prompta 
identificació que es produí entre les torces del Pacte i gairebé tots els 
empresaris i equips de direcció de les industries locáis. El fet que el 
gerent d'una de les empreses mes importants estigués ben relacionat 
amb Convergencia i que fos considerat com un deis cacics de la contra-
da, determina una rápida cristaliització de posicions entre partidaris i 
contraris al Pacte. Així, la circumstáncia que, des de bon principi, les 
forces del trust donessin un ciar suport a la candidatura del Pacte de 
Catalunya féu que ais ulls de la classe treballadora i d'alguns sectors 
de la comunitat es produís una identificació, i fins i tot una confusió, 
entre els dos conceptes. Per aixó, malgrat les credencials catalanistes 
impecables del Pacte —i val a dir que el sentiment catalanista a Vall
corba és molt generalitzat i que es dona un bon nivell d'integració deis 
immigrants—, la reacció de molta gent envers aquesta for^a política fou 
de rebuig. El Pacte, que en altres zones de Catalunya prengué un caire 
mes progressiu i avangat políticament, a Vallcorba fou vist com una 
coalició regressiva i esdevingué impopular ais ulls de les classes popu-
lars i d'amplis sectors mitjans de la població. Ates que els cacics havien 
escollit el Pacte, les classes treballadores que havien estat patint la situa-
ció creada per l'existéncia del trust, optaren per Túnica forga que era 
capas d'enfrontar-se amb éxit al Pacte: els Socialistes de Catalunya. Per 
raons adduídes mes amunt, forga treballadors consideraren que el vot 
comunista no era útil i és per aixó que els resultats del PSUC foren 
notablement inferiors ais de la circumscripció de Girona (4,2 % a Vall
corba contra 10,2 % a Girona). És de suposar que els vots potenciáis 
comunistes passaren a engruixir els resultats socialistes. D'altra banda, 
un sector important de les classes mitjanes (botiguers, professionals i tre
balladors autónoms) donaren també suport a la causa socialista, ja que 
cregueren que aquesta era Túnica forma de trencar el poderos trust, que 
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no portava cap benefici al poblé, sino tot el contrari. Per exemple, un 
deis dos metges, sense ésser socialista, p rengué una part molt activa en 
la campanya a favor deis socialistes. Sembla que fins i tot el senyor rec
tor, un abrandat catalanista, queda molt complagut amb el resultat de 
les eleccions, ja que al seu entendre contribuiría a l'erradicació del cach 
quisme industrial a Vallcorba. 

La incidencia tan baixa d'UCD a les primeres eleccions democráti-
ques es pot explicar per diverses raons. En primer Uoc, la seva nota 
continuista i anticatalanista la desprestigiava davant del poblé. Pero so-
bretot cal atribuir la desfeta d'UCD a Vallcorba a causa que cap element 
destacat de la comunitat sortí en defensa seva i que no tenia cap suport 
social a la vila. Els resultats de Corgavell, un municipi de la rodalia de 
Vallcorba, iHustren el que acabo de dir. Tot i que a Corgavell els socia
listes tingueren un triomf esclatant (59 %), per raons que ara no podem 
discutir, UCD assolí el 22 % deis vots enfront del migrat 6 % del Pacte. 
Les causes d'aquest capgirell son ben senzilles. El batlle franquista de 
Cor^avell es decanta decididament a favor d'UCD en comptes del Pacte, 
per la qual cosa aquest primer partit tingué una base social en qué recol-
zar. En la contesa electoral, 1 us massiu deis mitjans audiovisuals no és 
suficient per a aconseguír vots si una opció política no compta en una 
comunitat amb representants que li donin un cert suport. 

La generalització d'aquest model a altres comunitats on es donin 
condicions sócio-estructurals semblants pot explicar resultats que a pri
mera vista poden semblar contradictoris. L'opció feta per les oligarquies 
locáis pot originar una serie de processos, pot desfermar un seguit de 
reaccions i contrareaccions que poden ésser estudiats per l'antropologia 
electoral. 

Pero és hora ja que comencem a estudiar els factors conjunturals, 
car determinen bona part de l'evolució del vot de les diverses forces po-
lítiques a Vallcorba. Si bé és cert que certes condicions estructuráis eren 
molt favorables a aquesta relació de forces resultant i que la configura-
ció de poder al poblé fos ja percebuda en termes bipolars, almenys per 
part deis treballadors, calía que es donessin les circumstáncies que pos-
sibilitessin el pas de les tensions latents a manifestes i permetessin l'e-
closió de les contradiccions que havien romas reprimides durant la dic
tadura. Com ja he dit abans, les eleccions foren el catalitzador que actua-
liazá i féu aflorar a la superficie aqüestes tensions ocultes. Ara bé: ja des 
d'un bon principi, els efectius amb qué comptaven els convergents i els 
socialistes tenien característiques ben diferents. A Vallcorba el Pacte dis-
posava de deu militants, sobretot membres de Convergencia (que actual-
ment slian convertit en una vintena), mentre que el PSC no tenia l'any 
1977 cap afiliat. Tanmateix, els socialistes tenien un grup de partidaris 

simpatitzants molt actius que ocupaven posicions clau dins el procés 
de comunicado. Un deis dos metges donava un pie suport a la causa 
socialista i el practicant (que coneixia molt bé el terreny i era estimat i 
tespectat com a persona i com a professional), un botiguer, una serie 

d'estudiants que estaven de vacances i uns quants obrers a les fabriques 
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treballaren de valent en la campanya electoral. Aqüestes persones no 
solament ocupaven una posició central en la transmissió de la informa
do , sino que —i aixó és el mes important— tenien la confiaba deis po
tenciáis electors d'esquerres. Si els socialistes tingueren una important 
majoria relativa a Vallcorba, no fou solament perqué les condicions 
estructuráis permetien una visió de la situació en termes bipolars, sino 
perqué els transmissors de la informado electoral eren persones de con
fianza. Els que dipositaren un vot socialista a les urnes coneixien l'exis-
téncia d'una situació en l'estructura local de poder i dominació amb la 
qual no estaven d'acord, pero no sabien com oposar-s'hi o lluitar contra 
ella. Els dirigents dignes de confianza, en gran part persones educades 
que simpatitzaven amb la causa de la classe treballadora, digueren ais 
electors potenciáis que votar socialista era la millor forma de trencar el 
trust i de destruir el caciquisme. És ben segur que la majoria d'electors 
socialistes tenien una idea molt confusa sobre el socialisme com a ideo-
logia, pero si votaren en aquest sentit fou perqué certes persones en les 
quals confiaven els persuadiren que les coses anirien millor si es decidien 
per aquesta opció. Així, l'informant de confianga ocupa un lloc clau en 
el procés de formado de la decisió de vot. Pero, ¿qué volem donar ente-
nent per «home de confianza»? 

1. Per ais treballadors, algú és de confianza si, essent també un 
treballador o f ins i tot un encarregat, ha mostrat una certa independencia 
de la direcció de l'empresa o son ben conegudes les seves idees esquer-
ranes. Els empleats i els oficinistes no son consideráis com a indepen-
dents i per tant no son dignes de confianga. (De fet, alguns alts empleats 
de les empreses son membres actius de Convergencia.) 

2. El consell deis professionaís com el metge, el practicant, etc., no 
solament fou seguit perqué no depenien directament de cap empresa 
—no eren assalariats—, sino perqué eren persones cuites i educades. 

3. En la decisió de vot cal comptabilitzar un seguit d'influéncies. 
A mes de la percepció de l'estructura social per part de l'elector, cal 
teñir en compte la influencia personal que l'informant té sobre ell que 
a la vegada és fortament condicionada peí lloc que aquest ocupa en 
l'estructura de la comunitat. La combinado d'aquests diversos elements 
pot ésser forga subtil. Conec el cas curios d'un estudiant, defensor de la 
causa electoral socialista, que exercí influencia sobre el comportament 
electoral d'un pagés no pas a causa del seu radicalisme, sino perqué 
era nét d'un antic cacic rural. Aquest fet és ben iHustratiu del lloc que 
ocupa la influencia personal en el procés electoral rural. 

La victoria socialista desperté unes expectatives de canvi insospita-
des. Si els socialistes havien estat capados de vencer a les primeres elec
cions legislatives, també podrien fer-ho a les properes municipals que 
aleshores s'albiraven no gaire llunyanes. A partir d'aquest moment la 
bipolarització latent del poblé esdevingué efectiva i els habitants de Vall
corba que simpatitzaven amb la causa esquerrana comentaren a reunir-se 
públicament per tal d'anar preparant les eleccions municipals.. Pero molt 
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aviat es plan te jaren els primer problemes. ¿Qui seria el líder del movi-
ment que encapgalaria la llista a les eleccions municipals i que esdevin-
dria alcalde de la vila en cas de victoria? De seguida es perfila la figura 
carismática del practicant que aglutina els ideáis de la majoria deis 
militants d'esquerres. Encara que el practicant tenia en contra seu el fet 
de no haver nascut a Vallcorba —hi havia arr ibat feia uns pocs anys 
per tal d'exercir-hi la seva professió—, tenia en canvi al seu favor molts 
atots. En primer Hoc, no era assalariat i per tant era independent de les 
pressions de la patronal. A mes era 1 unic practicant del poblé, i per tant 
no podia perdre par t de la seva clientela com un botiguer o un metge. 
En segon lloc, era una persona educada i respectada al poblé. Pero, so-
bretot, deia les coses peí seu nom, parlava ciar i tenia carisma ais ulls 
el poblé. L'enfrontament obert que provoca amb els cacics, font del seu 
carisma davant un sector de Vallcorba, constituí tanmateix la causa de 
la seva desfeta posterior, que arrossegá amb ell bona par t del moviment 
que s'havia format entorn de la seva persona arran del triomf de les es-
querres. Aquest treball será a partir d'ara una crónica de l'ascensió i la 
davallada de les iHusions de resquerra, despertades per la victoria sob-
tada deis socialistes, i se centrará en l'evolució deis factors conjunturals 
que determinaren un capgirell remarcable de la situació. Pero no ens 
avancem ais esdeveniments abans d'hora i deixem per un moment el fil 
d'aquesta historia per a tornar ais resultats electorals. 

4. LES ALTRES ELECCIONS 

Deixant de banda els referendums de la Constitució i de l 'Estatut, de 
desembre de 1978 i d'octubre de 1979, respectivament, que no ens inte-
ressen aquí, les eleccions hagudes a Vallcorba que son en principi com
parables amb la primera, son les generáis de l 'l de marg de 1979 i les del 
Parlament de Catalunya del 20 de marg de 1980. (Les municipals de 3 d'a-
bril de 1979 han d'ésser interpretades en un altre context i les deixarem 
per a mes endavant.) En la taula que segueix reproduirem les dades que 
ja coneixem de 1977 tot comparant-les amb les Iegislatives de 1979 i le6 
del Parlament de 1980; agrupant pero les candidaturas secundáries sota 
els epígrafs d'«altres dreta» i «altres esquerra».6 

6. Per tal de fer possibles les comparacions, en aquesta taula, hem agrupat 
sota un mateix títol els grups menys rellevats de la dreta i resquerra. En l'epígraf 
«Altres dreta» hi figuren els grups següents: 1977, Independents de Girona (24); 
Lliga de Catalunya (33); UC/DCC (48); 1979, cap; 1980, Fuerza Nueva (3). En els 
«Altres esquerra» tenim: 1977, US-PSP (1); FUT (2); 1979, ORT (1); PTC (5); OCE 
(I); MCC (3); Izquierda Republicana (2), que tot i no ésser un grup d'esquerres, cree 
que en la percepció deis habitants de Vallcorba ho podia ésser; Partido Comunis
ta de los Trabajadores (4); LCR (2); BEAN (2); 1980, Unidad Comunista (PCT-PCC) 
(3); PSA (6); Unitat peí Socialisme (8); BEAN (3); Nacionalistes d'Esquerra (NDE) 
(41). En aquesta darrera elecció cal remarcar els 41 vots aconseguits per NDE, 
que tenien almenys dos membres molt actius al poblé, així com els 6 vots del PSA. 

Peí que fa a la resta de les formacions polítiques hem situat a la mateixa lí-
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TAULA 2 

Les altres elecciones a Vallcorba 

Altres dreta 
AP/CD/SC 
CC-UCD 
Pacte/CiU/CDC-UDC 
EC/ERC 
PSC-PSOE 
PSUC 
Altres esquerra 
Blancs i nuls 
Absten ció 
Cens electoral 
Votants 

1977 

105 
15 

168 
367 

1 
560 
54 
3 
6 

139 
1418 
1279 

% 

8,21 
1,17 

13,13 
28,69 
0,08 

43,78 
4,22 
0,23 
0,47 
9,80 

1979 

14 
211 
364 
56 

445 
90 
20 
40 

297 
1537 
1240 

% 

1,13 
17,02 
29,35 
4,52 

35,89 
7,26 
1,61 
3,22 

19,32 

1980 

3 
7 

104 
515 
93 

311 
86 
61 
31 

323 
1534 
1211 

% 

0,25 
0,58 
8,59 

42,53 
7,68 

25,68 
7,10 
5,04 
2,56 

21,06 

Quins ensenyaments ens forneix aquesta taula? La primera dada 
que ressalta amb forga és que el PSC-PSOE passa de teñir el 44 % deis 
votants el 1977 a tenir-ne només el 26 %, tot passant peí 36 % el 1979. 
D'altra banda, la coalició del Pacte es manté de la primera a la segona 
elecció —augmentant gairebé un punt—, tot i haver perdut els vots deis 
socialistes del Reagrupament, que presumiblement anaren a engruixir els 
resultáis del PSC-PSOE. Tanrnateix, Convergencia i Unió arribará a asso-
lir un resultat récord a les eleccions al Parlament de Catalunya, molt 
semblant al que obtingueren els socialistes a les primeres eleccions, si bé 
és veritat que en aquesta ocasió jugá l'«efecte nacionalista», el qual de la 
mateixa manera que beneficia ERC ana en detriment deis partits «sucur-
salistes» tant de dreta com d'esquerra. És difícil esbrinar a favor de quin 
partit s 'efectuaren les transferéncies de vot deis antics electors socialis
tes. El mes lógic seria pensar que fou a favor del PSUC, ja que després 
de tot part deis vots socialistes de les eleccions de 1977 eren vots comu-
nistes potenciáis. Pero les transferéncies en aquest sentit son limitades 
i només es donen de la primera a la segona elecció, car de 1979 a 1980 el 
vot comunista s'estabilitza. Cal, dones, pensar que les pérdues enregis-
trades pels socialistes beneficiaren UCD el 1979 i CiU el 1980, ERC 
que mostra una progressió ascendent, i l'esquerra nacionalista extrapar-

nia els grups que es presentaren a les diverses eleccions amb noms diversos quan 
existia una continuitat ideológica o orgánica entre ells, encara que aquest sistema 
indubtablement suscita problemes. Per exemple, fins a quin punt podem assimilar 
el Pacte per Catalunya a Convergencia i Unió o bé Alianza Popular a Solidaritat 
Catalana passant per Coalición Democrática? 

Les lleugeres variacions observades entre els percentatges d'aquesta taula i els 
de Tanterior son degudes al fet que aquests es refereixen ais votants i no ais vots 
efectivament emesos. Els percentatges de l'abstenció son calculáis sobre el cens 
electoral. 
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lamentaría el 1980. El que és cert, en tot cas, és que de la primera a la 
darrera elecció l'abstenció s'ha mes que doblat i que és mes que probable 
que mes d'un abstencionista siguí un chitada desencisat que vota socia
lista el 1977. Com que fer cabales sobre les transferéncies de vot d u n a 
elecció a una altra de poc ens serviría, a manca d'instruments técnics 
com ara sondeigs d'opinió de qué no disposo, el que proposo és inter
pretar la davallada socialista i l'ascens de Convergencia, a la Uum de les 
dades que tinc en el meu poder sobre els esdeveniments ocorreguts en el 
poblé en els darrers anys. Així, el canvi de conjuntura local constitueix, 
al meu entendre, el factor que contribuiría a explicar en bona part el 
trabucament de la situació. Tornem, dones, a la narració deis fets que 
ens permetrá de comprendre l'evolució de la conjuntura. 

D'on provenia el carisma del practicant? El problema de l'origen 
del carisma del practicant és important, car alhora que li conferia una 
gran forga davant el poblé, al mateix temps constituía una de les seves 
majors febleses. El seu carisma procedía básicament, al meu judici, de la 
seva postura ética davant la vida.7 Molt aviat s'evidenciá que el practicant 
no era un polític disposat a transigir, a perpetrar pactes i compromisos 
i a escindir la seva personalitat en una esfera pública i una privada. Era 
un home tot sencer, amb conviccions de pedra picada que no desitjava 
en cap cas ocultar. Recordó encara que, poc després d'ésser reconegut 
com a líder, quan es plantejá la proposta que les reunions deis simpatit-
zants de l'esquerra per a preparar les eleccions municipals deixessin d'és
ser publiques i d'estar obertes a tot el poblé, car aquest fet podía redun
dar en benefici deis adversaris electorals, s'hi negá en rodó. Segons ell, 
l'esquerra —a diferencia de la dreta— havia d'actuar a la llum del dia 
i dir sempre la veritat. 

Hi ha molt poques informacions rellevants sobre el període que 
transcorre entre les eleccions legislatives de 1977 y les de 1979. Sembla 
que a l'entusiasme que presidí els preparatius de les eleccions municipals 
l'estiu de 1977 succeí un compás d'espera forga dilatat durant el qual el 
practicant fou el líder indiscutit de 1'esquerra. Quan amb l'aprovació de 
la Constitució es materialitzá la possibilitat d'una nova convocatoria a les 
urnes, que en aquest cas seria doble, es reprengué l'organització de les 
eleccions municipals. La campanya fou prodiga en incidents, reaviva anti
gües passions somortes i obrí de nou les clivelles que es trobaven en 
estat de laténcia. La confecció de les diverses llistes fou ja conflictiva. 
A les dues llistes enfrontades, la de Convergencia i Unió, integrada en 
gran part per militants de Convergencia i alguns independents, i a la llista 
del moviment de l'esquerra, encapgalada peí practicant i formada per 
simpatitzants del PSC-PSOE i del PSUC que es presentaven com a in
dependents sota el nom d'Agrupació d'Electors per la Democracia i el 

7. Una precisió que cree que ajudaria a comprendre la personalitat del líder 
de 1'esquerra de Vallcorba sería la coneguda distinció weberíana entre l'ética de la 
convicció i l'ética de la responsabilitat. Indubtablement en aquest esquema típico-
ideal el practicant se situaría vers el pol de l'ética de la convicció. 
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Socialisme, s'hi uní una tercera en discordia. Moguts per l'ánim d'evitar 
enfrontaments partidistes en una vila reduída com Vallcorba on tothom 
es coneix, i d'aplegar una serie de gent que havia treballat en diversos 
ámbits esportius i culturáis per tal que la seva labor tingues una major 
projecció a través de l'Ajuntament, els patrocinadors de la llista deis 
Independents de Vallcorba pretenien, segons llurs própies declaracions, 
fer un servei al poblé car el clivellament que s'esbossava li era lesiu. El 
seu gest fou interpretat malament per les dues llistes ja constituides. Per 
ais convergents, la nova llista, formada per persones ideológicament afins 
a ells mateixos, obeía a ambicions personáis i afany de protagonisme del 
que l'encapgalava, que en la candidatura de CDC no hauria pogut ocupar 
el primer Uoc. El fet que els promotors d'aquesta iniciativa provoques-
sin la defecció d'una serie d'elements valuosos de la llista original de 
Democracia i Socialisme, alguns deis quals al capdavall tampoc no s'uni-
ren ais Independents perqué els consideraren massa dretans, fou consi-
derat pels seguidors de l'opció d'esquerres com un acte de sabotatge. 
Segons algunes interpretacions, la decisió de la presentació de la candi
datura deis Independents fou estimulada per la voluntat ferma del líder 
de l'esquerra d'incloure en la seva llista uns quants elements del PSUC. 
Sigui com sigui, la qüestió és que, arran d'aquesta maniobra, la candida
tura Democracia i Socialisme queda un xic desarborada i amb un prota
gonisme major deis comunistes del que originalment s'havia pretés, ja 
que el nombre de militants socialistes disposats a seguir endavant minvá 
drásticament. 

TAULA 3 

Resultáis de les eleccions municipals (3-IV-1979)* 

Candidatures Nombre de vots Percentatge 

Convergencia i Unió 314 
Independents de Vallcorba 275 
L'Agrupació d'Electors per la 

Democracia i el Socialisme 616 
Blancs i nuls 29 
Votants 1.234 
Abstenció 308 
Cens electoral 1.537 

Entre els esdeveniments que precediren la campanya electoral i que 
la marcaren profundament, cal destacar una actuació del líder de l'esquer
ra que tingué greus conseqüéncies. Per tal de defensar l'honor d'una dona 
i de retruc la seva propia reputació, uns dies abans de les eleccions legis-

8. Els percentatges de la Taula 3 es refereixen tots ells al nombre de votants, 
amb excepció del de l'abstenció que correspon ais inscrits en el cens electoral. 
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25,44 
22,28 

49,92 
2,35 

19,71 



latives, el practicant agredí físicament un deis encarregats d'una fábrica. 
Aquest acte despertá les mes abrandades polémiques i precipita la divisió 
del poblé en dos bándols. Un sector de la vila de Vallcorba veié en l'acció 
del líder de l'esquerra el gest d'un home integre que, per tal de defensar-
se d'una calumnia, era capag de posar en perill les seves aspiracions polí-
tiques. Aquesta feta, dones, reafirma el seu carácter de líder carismátic 
i l'assenyalá com la persona ideal per tal d'enfrontar-se amb els cacics 
del poblé. Pero, en canvi, d'altres interpretaren aquest acte com el d'un 
home arrauxat i violent que justament l'inhabilitava per a ocupar l'alt 
carree a qué aspirava. Estant així les coses arribaren les eleccions muni-
cipals. 

Com es desprén d'aquesta taula, en aqüestes eleccions la considerable 
victoria de l'esquerra —si considerem el seu percentatge sobre el nombre 
de vots emesos supera el 50 %— fou afavorida per la dispersió del su-
fragi de dreta. En tot cas, la vila es trobá de nou migpartida en dues 
meitats antagóniques. Cree, pero, que en el triomf de l'esquerra hi influí 
de manera decisiva el carisma del seu líder. Sense l'aglutinant que supo-
sava la figura del practicant difícilment els sectors esquerrans de Vall
corba haurien arribat a fruir del llorer del triomf. Naturalment aquesta 
afirmació no és gens fácil de provar i cal oferir-la a títol hipotétic. Tan-
mateix, les dades electorals, conjuminades amb els fets que s'esdevin-
gueren abans i després de les eleccions municipals, es presten almenys 
a aquesta interpretació. 

A risc de simplificar, hom pot apreciar l'evolució deis vots de la dreta 
i de l'esquerra a Vallcorba en les diferents eleccions en la taula següent:9 

TAULA 4 

Evolució deis vots de la dreta i de l'esquerra 

Dreta 
Esquerra 
Total vots emesos 
Abstenció 

1977 

655 
618 

1.273 
139 

% 

51,45 
48,55 

9,80 

1979a 

645 
555 

1.200 
297 

% 

53,75 
46,25 

19,32 

1979b 

589 
616 

1205 
303 

% 

48,88 
51.12 

19,71 

1980 

722 
458 

1.180 
323 

% 

61,19 
38,81 

21,06 

9. Malgrat el perill de simplificado, cree que és legítim distingir entre els 
blocs de dreta i esquerra, donat el grau elevat de polarització que es dona a Vall
corba en la majoria de les eleccions. Potser hauria estat aconsellable distingir en
tre la dreta espanyola i la dreta catalana com fa, per exemple, Terrades (1978): 
41, pero ho he cregut innecessari, ates que a Vallcorba el sentiment nacionalista 
és molt viu. 

Per les raons ja adduídes mes amunt, he inclós la coalició EC de les eleccions 
de 1977 a l'esquerra, mentre que els vots d'ERC els he comptabilitzat a la dreta en 
les altres eleccions. 

Tots els percentatges es refereixen ais vots efectivament emesos, o sia els vo-
tants menys els blancs i els nuls, llevat del percentatge de l'abstenció que está cal-
culat sobre el cens electoral. 
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La taula precedent iHustra una serie de punts interessants. En primer 
lloc, la popularitat de l'opció d'esquerra ateny el seu punt culminant 
amb ocasió de les eleccions municipals. En efecte, la candidatura encap-
galada peí practicant assolí en aquesta convocatoria a les urnes el 51,12 % 
deis vots expressats, percentatge que supera en dos punts i mig els resul
táis assolits per l'esquerra en les eleccions de 1977. D'altra banda, en el 
breu període que va de les eleccions generáis de 1979 a les municipals 
—un mes i tres dies— l'esquerra guanya gairebé 5 punts. Si tenim en 
compte que l'efecte de les incidéncies de la campanya electoral que hem 
relatat tingué lloc en aquest lapse de temps, hem de pensar que totes 
aqüestes vicissituds —les maniobres de la dreta i l'incident de l'agressió 
del practicant a l'encarregat amb el posterior judici de faltes a qué dona 
lloc—, lluny de perjudicar la seva imatge electoral, la potencia al máxim. 

Els resultáis de les eleccions al Parlament de Catalunya de 1980 de-
mostren que la relació de forces entre la dreta i l'esquerra es modifica 
substancialment des de les darreres eleccions engá. En qüestió d'un any 
l'esquerra perdé mes de 12 punts de percentatge. A part del possible 
«efecte nacionalista» de la primera convocatoria a les urnes d'ámbit cáta
la, la davallada del vot esquerrá a Vallcorba té una explicado plausible. 

Pocs dies després de la presa de possessió del carree d'alcalde per 
part del líder de l'esquerra succeí quelcom que commogué l'opinió pública 
local. 

El practicant abandona sobtadament el poblé i el carree que acabava 
de guanyar junt amb la dona l'honor de la qual havia defensat uns mesos 
abans, que per cert era militant del PSUC i figurava en tercer lloc a la 
llista Democracia i Socialisme. La fúgida de l'alcalde amb la tinent d'al
calde fou motivada, segons sembla, per factors de caire personal amb els 
quals se'n barrejaren d'altres d'ordre polític. La tinent d'alcalde era una 
dona casada i volia separar-se del seu marit —el pare del qual també 
figurava a la llista d'esquerres com a membre del PSUC—, per tal de 
refer la seva vida amb el practicant. Sembla, pero, que un deis empre-
saris de Vallcorba —integrant de la llista deis Independents— apronta 
l'oportunitat i manipula el marit perqué inclogués en el contráete de 
separació una cláusula segons la qual si la dona volia conservar el seu 
fill menor havia d'acceptar un desterrament voluntari del poblé durant 
tres anys. El practicant preferí seguir la seva estimada i autoexiliar-se 
també. O és que potser ja havia esgotat la seva capacitat de lluita i s'esti-
má mes menar una vida tranquilla al marge de la cosa pública. 

Com podem interpretar aquests fets? El carisma del practicant, pro-
ducte de la seva actitud moral antipragmática, provoca una radicalització 
—potser innecessária— a Vallcorba que li valgué un triomf ressonant a la 
contesa electoral, pero aquest mateix abrandament deis esperits ocasiona 
una resposta exagerada deis defensors de Ystatu quo, que veieren ame
nazáis, a tort o amb rao, llurs interessos mes vitáis. Així, la reacció deis 
cacics es pot explicar en la mesura que llur percepció de la situació fou 
d'acorralament i que cregueren posada en perill llur propia superviven
cia. És precisament per aixó que la seva resposta fou contundent i que 
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la sensació d'assetjament els féu trobar el taló d'AquiHes del líder de 
l'esquerra. 

Un cop desaparegut de l'escena política el practicant, la coalició es-
querrana experimenta greus dificultats. En primer lloc, la dimissió de dos 
deis membres que encapcalaven la candidatura féu baixar el nivell gene
ral de preparació deis regidors, que ja havia sofert un fort embat amb les 
prímeres defeccions. En segon lloc, dona una preponderancia major ais 
comunistes de la que tenien en la coalició original. A mes a mes, la per
sona que substituí l'alcalde dimissionari —prácticament Túnica represen-
tant socialista de la candidatura— no disposava de les mateixes qualitats 
de lideratge que el practicant i la seva figura era anticarismática. La nova 
alcaldessa havia restat sempre a l'ombra del líder, tenia un defecte físic 
i era una dona, atributs que segons els valors deis vallcorbins no es pres
ten gaire a l'exaltació. 

Aviat aparegueren dissensions greus en el camp de l'esquerra. Degut 
a aqüestes tensions dos altres regidors presentaren la seva dismissió, i per 
tant hagueren d'ocupar els escons buits individus que figuraven ais últims 
Uocs de la llista. D'altra banda, un deis metges de Vallcorba, que sempre 
havia sostingut la causa socialista, deixá de fer-ho arran d'unes diferencies 
de concepció de l'assisténcia sanitaria sorgides amb la nova metgessa, 
que rebé el suport de l'alcaldessa, Tot i que sembla que la gestió de la 
nova alcaldessa ha estat correcta i eficag, la seva imatge a Vallcorba és 
la d'una persona ai liad a, sense base social en qué recolzar i sense un bon 
equip per a tirar endavant una política municipal. Una vegada eclipsada la 
figura del líder carismátic que aglutinava totes les forces de l'esquerra, 
aquesta comenta a anar a mal borras i a debatre's en la impotencia. 
Donades aqüestes coordenades, no és gens estrany que es produís una 
disminució substancial deis seus vots a les eleccions al Parlament de 
Catalunya. La imatge de confusió i desunió interna que ha donat l'esquer
ra no és gens propicia a un nou triomf en les properes eleccions muni-
cipals. 

CONCLUSIÓ 

En aquest article he tractat d'exposar una serie de fils argumentáis 
que ara voldria sintetitzar. En la primera part d'aquest treball he tractat 
de mostrar la importancia decisiva que té el suport social d'una candi
datura a nivell local peí que fa ais resultats obtinguts en cada una de les 
eleccions. A mes de la percepció de l'estructura social per part deis actors 
en una contesa electoral, és important teñir en compte la relació de for
ces a nivell local i la seva evolució al llarg del temps, si volem compren-
dre les variacions deis diversos resultats electorals. Els factors que mes 
compten en aquesta relació de forces, a mes d'una situació estructural 
favorable, son el suport social que té cada candidatura i els llocs estra-
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tégics que ocupen en el procés de comunicació de la informació els par-
tidaris de cada opció política. 

En la segona part de l'article he introduit el tema del carisma com 
a determinant de la cohesió d'una coalició i de la projecció de la seva 
imatge damunt el poblé. El carisma d'un candidat en una elecció local 
en un poblé de dimensions reduides comporta els seus perills, encara 
que pugui ésser capital a l'hora de decidir la contesa electoral. El carisma 
d'un candidat pot provocar una radicalització excessiva deis ánims que 
exacerbi el nivell de conflicte i pot redundar, a la llarga, en perjudici 
de la llista encapgalada peí dit líder carismátic. 

La política local té unes característiques molt diferents de l'acció 
política que es projecta sobre una comunitat de dimensions amplíes. 
La política d'ámbit local té un coeficient de conflictivitat molt mes alt 
que la política regional o estatal, car a les coHectivitats reduides és molt 
mes difícil de circumscriure i mantenir aillat el conflicte. A les comunitats 
petites els antagonismes es transvasen d'un ámbit a un altre segons el 
principi deis vasos comunicants. D'aquí en deriva la dificultat d'una polí
tica ideológica en una vida de la talla de Vallcorba. 

En el poblé estudiat, el carisma del líder de les esquerres fou capas 
de mantenir la bipolarització provocada originalment peí catalitzador de 
les primeres eleccions democrátiques del postfranquisme. Tant en les 
eleccions de 1977 com en les dues de 1979 la campanya i les votacions 
teñen un marcat to anideológic. El 1977 el triomf deis socialistes fou mes 
aviat degut a un vot-protesta mes que no pas a una clara opció socialista. 
En les eleccions generáis i locáis de 1979 en els alts resultáis obtinguts 
per l'esquerra hi intervingué decisivament el paper carismátic del seu 
líder. En la mesura que el carisma mobilitza la gent en funció de la 
persona que l'ostenta i no pas de les seves idees té també un carácter 
anideológic. L'éxit del practicant prové no tant de la seva ideología com 
de la seva postura personal ética clarament definida d'enfrontament amb 
Ystatu quo. En certa manera, la marxa del practicant de Vallcorba clou 
un paréntesi d'excepcionalitat darrere el qual es produeix un retorn a la 
«normalitat» de la política tradicional. 

Pero la dificultat de la implantació definitiva d'una política de par-
tits a Vallcorba també s'evidéncia en un segon sentit. Al poblé existeix 
un sentiment molt arrelat i generalitzat d'aversió a la política ideológica 
deis partits, que és eminentment divisiva i generadora de conflictes. La 
iniciativa deis independents de Vallcorba recolzá certament en aquesta 
mentalitat i obtingué resultáis no gens menyspreables, encara que el mo-
ment no era en absolut propici. Aquest sentiment antiideológic no és gra-
tuít i té la seva justificació. La memoria coHectiva del poblé serva expe-
riéncies molt doloroses de la política ideológica sectaria: durant la dar-
rera carlinada hi hagué afusellaments massius de liberáis d'un poblé no 
gaire llunyá i després de la guerra civil els vencedors assassinaren qua-
tre homes. 

F 

Pero és que, a mes, l'aparició de partits en l'arena local tendeix a 
generar conflictes o a intensificar els existents per una serie de raons es-
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tructurals obvies. La política ideológica és divisiva i originadora de con
flictes en la mesura que introdueix una nova dimensió conflictual que 
s'afegeix a les que ja existeixen. Altrament dit, potencia els conflictes 
presents en superposar-s'hi. 

La convivencia i el frec diarí de les persones que viuen en una comu-
nitat reduida crea ja per si rivalitats i conflictes personáis. Els membres 
actius del poblé que s'afilien a cada una de les diverses associacions, 
que de fet son clans entorn d'uns pocs líders, s'exposen ja a acusacions 
diverses com ara ambicions personáis, afany de protagonisme, embutxa-
car-se calés, etc. Diversos antropólegs que han treballat en Tarea mediter-
ránia han assenyalat repetides vegades la manca de percepció de l'acció 
coHectiva organitzada en termes d'un servei a la comunitat i, al contrari, 
la tendencia a interpretar-la com un intent d'afavorir els interessos per
sonáis o familiars.10 

D'altra banda, les desigualtats socials i económiques en el si de la 
comunitat son també generadores de conflictes. Aquests conflictes, pero, 
es mantenen normalment en estat de laténcia. La política ideológica és 
una de les fonts d'excerbació deis conflictes, car generalment superposa 
els interessos de partit ais interessos de classe, deriváis de la posició so
cio-económica, o bé les rivalitats partidistes a les personáis. Aquesta 
superposició té un efecte multiplicador deis conflictes, que així es tornen 
mes acres. L'acrimónia deis conflictes s'intensifica, com han posat molt 
bé en relleu Dahrendorf i Gluckman,11 en la mesura que les mateixes per
sones es troben oposades en diversos contextos i, al contrari, disminueix 
quan es dona una mena de dissociació o segregació deis conflictes. Ara 
bé: en l'ámbit local és molt difícil aillar i compartimentar els conflictes, 
el quals, originalment engendrats en un ámbit, es desfermen i es desbor
den fácilment. 

Per només posar uns quants exemples que es desprenen de la historia 
recent de Vallcorba, veiem com l'agressió privada del practicant adqui-
reix immediatament un carácter polític i té conseqüéncies importants en 
la marxa de la campanya i en els resultats electorals. Igualment la vic
toria de les esquerres provoca una reacció immediata que afecta la vida 
personal del seu líder i de la tinent d'alcalde, la decisió deis quals d'aban-
donar el poblé al seu torn tindrá greus implicacions polítiques. En els 
fets relatats també podem discernir-hi com rivalitats personáis ja exis-
tents son recobertes peí vernís polític o ideológic. En suma, hom cons
tata com en una vila de les dimensions de Vallcorba es produeix una con-
fusió i un aiguabarreig constant del públic i el privat, que fa augmentar 
el nivell de conflictivitat existent. 

Així, dones, la introducció ideológica o partidista té per efecte una 
intensificado deis conflictes latents, que moltes vegades es tornen mani-
festos. És per aixó que una gran massa deis habitants de Vallcorba detes-

10. Vegeu, per exemple, les obres de Banfield (1958), Davis (1973), i Loizos 
(1975). 

11. Dahrendorf (1959), Gluckman (1962). 
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ta els partits, que creen situacions desagradables, venen a trencar ¡'har
monía del poblé —encara que sigui ficticia— i posen en evidencia tensions 
encobertes. 

Cree que, si aquest model fos generalitzable a altres viles de les ma-
teixes dimensions i característiques i que si aquesta situació fos estruc-
turalment determinada explicarien, almenys en part, el suport passiu pres-
tat al franquisme per l'Espanya rural en una época que aquesta era ma-
joritária. (L'altre factor explicatiu de la pervivéncia del franquisme seria, 
naturalment, la por i la repressió.) 

En tot cas, aquesta concepció anideológica i antipartidista de la polí
tica beneficia clarament els partidaris de Ystatu quo i pot contribuir a 
explicar el conservadorisme deis petits pobles i la supervivencia del caci-
quisme durant tants anys en la historia d'Espanya. 
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PRESENTACIÓ 

Vaig plantejar-me la realització de l'estudi que ara teniu a les mans 
amb un doble objectiu: Per una banda, contribuir al coneixement de 
les pautes del comportament electoral deis Ueidatans com un element 
mes de la seva conducta coHectiva. Per altra, potenciar la investigado 
universitaria sobre els temes de sociología política, en aquest cas elec
toral, i les enquestes d'opinió. Ambdós objectius conflueixen en una idea 
básica: inserir el treball universitari en el marc de la realitát que l'en-
volta. 

Abans, pero, d'entrar en l'análisi de l'enquesta voldria agrair la col-
laboració de totes aquelles persones, entitats i institucions que han fet 
possible la realització d'aquest treball: 

En primer lloc, ais ciutadans de Lleida que han tingut l'amabilitat 
de respondre al qüestionari. Ells han aportat la coHaboració fonamental. 

Ais 58 alumnes de la Facultat de Dret de l'Estudi General de Lleida 
que amb tant d'interés i eficacia varen efectuar les entrevistes. 

A Lluís Bentué, Jordi Carrera, Elena Estopa, Rossend Montagut i 
Josep María Tamarit, que han esmergat moltes hores en el procés d'or-
ganització de l'enquesta i d'ordenació de les dades. 

A l'Angel Ros, i a través d'ell a tots els components del Servei d'In-
formática de l'Ajuntament de Lleida, per la seva decisiva coHaboració en 
el procés d'informatització de les dades. 

A la Rosa Viras i ais altres membres de l'Equip de Sociología Elec
toral per tots els seus consells i suggeriments. 

A la Facultat de Dret de l'Estudi General de Lleida que ha posat a 
la meva disposició tots els seus mitjans. 

Finalment, pero no precisament en darrer lloc, a la Fundació Jaume 
Bofill peí suport financer que m'ha donat. 

Á tots ells cal agrair que aquesta investigació hagi arribat a bon port. 
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1. QÜESTIONS METODOLOGIQUES 

1.1. La mostra 

En conéixer préviament l'estructura sociológica de la població elec
toral de Lleida en funció del sexe, la categoría sócio-professional i l'edat, 
detallada per seccions electorals,1 várem decidir utilitzar un sistema de 
mostra estratificada per categoríes i grups a nivell de barrí. Disposávem 
de les dades corresponents a l'estratificació de cada variable per separat 
i a 1'encreuament sexe-edat, pero només teniem dades parcials sobre els 
encreuaments: sexe-cateoria sócio-professional i edat-categoria sócio-pro
fessional; ens veiérem, dones, obligats, en aquests dos casos, a fer esti-
macions. Aixó no obstant, la mostra es pot considerar plenament repre
sentativa de la població de Lleida en funció de les 3 variables utilitzades. 
El seu volum inicial ha estat de 586 individus, que representen el 0,9 % 
deis cens global de cada categoría o grup. 

La mostra així obtinguda ens donava, pero, un nombre redu'it d'elec-
tors de certes categoríes (quadres mitjá, quadre superior, militars-FOP, 
clergue) que era insuficient per a poder fer un estudi del comportament 
de cadas cuna. Aixó ens va obligar a utilitzar una «mostra complementa
ria» d'aquestes categoríes. El conjunt de la mostra ha constat finalment 
de 721 individus (vegeu quadre adjunt). 

Finalment cal dir que la mostra ha resultat representativa del com
portament electoral deis lleidatans com ho prova la similitud entre els 
resultáis electoral observáis a l'enquesta i els que varen produir-se en 
realitat. Només en tres aspectes no va donar-se aquesta coincidencia: 

a) Els resultáis de les eleccions del 15 de juny de 1977. Les diferen
cies entre els resultáis observats i els reals son massa ámplies i no poden 
ésser explicades només per l'atzar. Aixó ens ha impedít utilitzar-los en la 
nostra análisi. L'única explicació d'aquest fenómen és la «mala memo
ria» d'un sector d'electors, afavorida per les variacions de les aliances 
electorals que varen produir-se després d'aquests comicis. 

b) i c) La subrepresentació de Vábstenció i del vot comunista, qües-
tions que analitzarem mes endavant, pero que no posen en dubte la re-
presentativitat de la mostra. 

1. F. PALLARES (Seminari de Sociología Electoral): «Estructura de la pobla
ció electoral ais municipis de la circumscripció de Lleida». Institut d'Estudis Iler-
denes, 1980. 
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QUADRE 1 

Composició 

Categoría sdcio-professional 
(Mostra «principal 4- com-

plementaria») 

Nombre 
d'enquestes 

Obrers 
Empleáis 
Quadres mitjans 
Quadres superiors 
Prop. indus. servéis 
Pagesos 
Mil. FOP 
Clergues 
Estudiants 
Jubiláis 
Mestresses de casa 

144 
51 
50 
41 
48 
43 
4* 

21** ++1 

51 
56 

213 

721 

de la mostra 

Distribució °/o 
(mostra praL) 

79-Leg. 

25,9 
5,3 
4,0 
1,7 
6,4 
33 
2,3 
0,5 
4,6*** 
9,2 

37,0 
r 

99,9 

80-PC 

24,8 
5,0 
3,7 
1,5 
6,1 
3,1 
2,0 
0,4 
83 
8,9 

36,1 

99,9 

Anys 

18-22 
23-32 
33-42 
43-52 
53-62 
63-73 

Edat 
Mostra «principal» 

r 

Distribució % 

Nombre 
d'enquestes 

63 
118 
115 
117 
93 
54 

+ de 73 26 

586 

* 

Sexe 
(mostra 

Homes 
Dones 

79-Leg. 

9,0 
21,0 
18,5 
19,7 
16,9 
9,9 
4,8 

«principal») 

277 
309 

586 

80-PC 

11,2 
21,0 
18,3 
19,4 
16,7 
9,7 
4,7 

* Per tal que la mostra «principal» fos una representado exacta del cens 
necessitávem entrevistar a 13 professionals de les FFAA i les FOP. Ens ha estat im-
possible obtenir-les per Televadíssim rebuig a Tentrevista que hem trobat en aques
ta categoría. Aquest fet ha provocat, també uns petits biaixos (d'ordre decimal o 
centesimal) en les distribucions per edat i per sexe. 

** Ens ha estat impossible arribar a les 40 enquestes que considerávem neces-
sáries per a fer un análisi del comportament d'aquesta categoria. Aixó no obstant, 
le? 21 entrevistes realitzades superen amb escreix el nombre necessari per a fer 
totalment representativa la mostra «principal», i ens permet una análisi, encara que 
limitada, del comportament d'aquesta categoria. 

*** El percentatge real d'estudiants majors de 18 anys inscrits en el cens elec
toral és el de la columna de 1980. El fet que el corresponent a 1979 sigui menor és 
degut que una part deis estudiants de la mostra no tenien encara l'edat per a votar 
en aquelles eleccions. Ho hem fet així perqué, no introduint distorsions significati-
ves en la distribució percentual de les altres categories, ens permetia analitzar el 
comportament deis «nou incorporáis» al eos electoral. 

1.2. El qüestionari 

permetre 
análisi. r>i 

dicionada per un conjunt d'elements: 

281 



a) A Lleida no hi havia una «tradició», encara que fos recent d'en-
questes d'opinió política i podien haver-hi moltes reticéncies a contestar
la, o almenys a certes preguntes. 

b) Els estudiants que realitzarien l'enquesta no tenien cap experien
cia com a entrevistadors. 

c) La conjuntura política del moment no era la «ideal» per a trobar 
una fácil predisposició deis ciutadans a respondre un qüestionari sobre 
comportament electoral. 

Per tal de resoldre de la millor manera posible aquests problemes 
várem adoptar els següents criteris: 

á) Establir un qüestionari molt fácil d'entendre i contestar, no gaire 
extens i ordenat de tal manera que permetés ais entrevistadors i a l'en-
trevistat anar entrant a poc a poc en els temes de l'enquesta. Aixó perme-
tria arribar al «centre neurálgic» del qüestionari, la historia electoral de 
l'entrevistat, no de manera sobtada —que podría crear una tensió en la 
relació entrevistador/entrevistat— sino, tot al contrari, com a continuado 
lógica de l'entrevista. 

b) L'enquesta era totalment anónima, no recollia ni el nom ni l'adre-
ga. de l'entrevistat. Només un número permet identificar les dues parts 
d'un mateix qüestionari. 

c) A fi de donar una dinámica mes positiva a l'entrevista várem 
introduir algunes qüestions que afavorissin la participació activa de l'en
trevistat. 

d) Préviament al llengament definitiu várem realitzar un «test» del 
qüestionari i del sistema de realització de l'entrevista amb una micro-
mostra. Aquesta prova ens va permetre detectar alguns problemes i intro
duir les modificacions corresponents. 

Finalment el qüestionari constava de 23 preguntes, de les quals 7 
corresponien a la definició sociológica de l'entrevistat i les 16 restants 
eren própiament d'opinió o comportament. (Vegeu l'Annex.) 

Cal fer esment també de la positiva reacció general del ciutadá da-
vant de l'enquesta, peí fet que es produí un nivell de rebuig a l'entrevista 
bastant inferior a l'inicialment temut. El nivell de rebuig mes elevat s'ha 
donat en els barris obrers i, sobretot, entre els professionals de les FF AA 
i FOP. 

1.3. L'entrevista 

Va realitzar-se entre el 15 de desembre del 81 i el 31 de gener del 82. 
Els entrevistadors varen dividir-se en parelles, per árees geográfi-

ques delimitades i amb una mostra concreta a obtenir. Dins de la seva 
área havien de fer una ruta aleatoria fins a completar la mostra desitjada. 

L'entrevista havia de fer-se a casa de l'entrevistat. Per tal de facili
tar l'acceptació de l'entrevista i garantir la serietat de l'estudi tots els 
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entrevistadors anaven provistos d'unes credencials personal ad hoc amb 
la seva foto i el segell de la Facultat. 

En previsió de trobar persones que rebutgessin l'entrevista i a fi i 
efecte de poder teñir coneixement de la importancia quantitativa i de les 
característiques sociológiques d'aquest sector de l'electorat, els entrevis
tadors portaven un full especial on anotaven les característiques de sexe, 
edat aproximada, nivell social aparent, barrí, motius o pretextos aliegats 
per a rebutjar l'enquesta, i algunes altres dades que poguessin teñir in
terés. 

Per altra banda, les preguntes sobre el comportament electoral con-
cret de 1'entrevistat podien provocar, en alguns d'aquests, un cert recel 
a contestar-Íes. A fi i efecte de resoldre aquest possible problema i de 
reforgar les garanties d'anonimat de l'enquesta, donávem a 1'entrevistat 
la part del qüestionari que comprenia els fulls corresponents a aqüestes 
preguntes i li demanáven que ell mateix els omplís i els tanques segui-
dament dins d'un sobre que posávem dins un gran sobre-bossa, a tall 
d'urna, on hi havia també els sobres corresponents a altres entrevistats. 
Cal dir que si bé molts entrevistats han prescindit voluntáriament d'a
quest sistema expressant obertament totes les seves respostes, en altres 
casos ha estat decisiu per a completar l'entrevista. 

1.4. Metodología d'análisi 

Per un seguit de problemes ens hem vist obligats a realitzar l'análisi 
de l'enquesta en dues parts: la primera és la que teniu ara entre les 
mans i la segona la presentarem properament un cop solventáis els pro
blemes. 

Les limitacions d'aquesta primera part son: 1. Només hem pogut 
treballar sobre les respostes a les 4 preguntes sobre comportament elec
toral concret, i hem seguit métodes diferents per a la «historia electoral» 
i la prospectiva de futur. 2. Només hem pogut utilitzar les variables so
ciológiques de: sexe, edat i categoría sócio-professional, i hem deixat de 
banda el Hoc de naixement i el nivell educatiu. 

a) Peí que fa a les eleccions realitzades, i amb la finalitat d'analit-
zar la composició social de l'electorat de cada partit i el comportament 
a l'interior de cada categoría o grup, hem utilitzat, per a cada elecció, 
quadres de doble entrada entre cada una de les 3 variables sociológiques 
i totes les opcions de comportament electoral. 

b) Peí que fa a la prospectiva de futur, i per tal d'analitzar els 
canvis en el comportament de l'electorat en relació a les legislatives-79, 
hem utilitzat 2 tipus de quadres de doble entrada en funció de les va
riables d'estructura social i de comportament electoral: 
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— Per a cada «opció-79»: quadres de doble entrada que detallen 
les característiques sociológiques i el comportament futur (hipotétiques 
legislatives-82) d'aquests electors. 

— Per a cada «opció-82»: quadres de doble entrada que detallen les 
característiques sociológiques d'aquests electors i el sentit del seu vot 
en les legislatives-79. 

Sobre tots els quadres anteriors hem obtingut, sobre els totals de 
fila i de columna, els percentatges corresponents a cada «casella d'en-
creuament». 

L'estudi comparatiu d'aquests percentatges en una mateixa elecció 
i de la seva evolució entre diferents eleccions ha estat el nostre métode 
fonamental d'análisi. 

2. L'ABSTENCIONISME 

Els percentatges d'abstenció a Lleida ciutat en les eleccions objecte 
d'aquest estudi varen ésser: 

33 % en les legislatives-79 
45 % en les municipals-79 
43 % en les del Parlament de Catalunya-80 

2.1. La subrepresentació de Vabstenció 

Un primer problema va presentar-se en veure que, en la mostra re-
collida, els percentatges d'abstenció eren molt inferiors ais que varen 
produir-se en la realitat.2 

L'origen fonamental d'aquesta distorsió es troba en el rebuig a ésser 
entrevistáis que varen manifestar un conjunt de persones. Com a conse-
qüéncia s'hagueren de buscar altres electors que acceptessin l'entrevista, 
encara que contestessin només parcialment el qüestionari, i així poder 
completar correctament la mostra. Entre les persones que acceptaren 
contestar l'enquesta el percentatge de participants en les eleccions és 
molt superior al real. Cal pensar, dones, que la majoria de les persones 
que varen rebutjar l'entrevista eren de comportament abstencionista. 

Per altra banda várem trobar-nos amb un 9-10 % d'enquestes on hi 
havia respostes a totes les preguntes excepte a les de comportament elec
toral. Ja que també várem trobar un percentatge semblant d'entrevistats 
que declaraven haver participat pero no responien per quina opció havien 
votat, és lógic pensar que la gran majoria deis que no contestaven cap 

2. És un fenomen «elássie» en les enquestes sobre comportament electoral. 
Vegeu: A. LANCELOT: L'abstentionisme electoral en Trance. 
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de les preguntes sobre participació i inclinació del vot eren abstencio-
nistes que no volien declarar el seu comportament. 

Várem decidir, dones, de sumar els abstencionistes declaráis i els 
que no responien si havien participat o no, i constituírem així la «mostra 
básica» de l'abstencionisme3 que per la seva amplitud hem considerat 
que té un acceptable nivell de representativitat. 

Amb tot i aixó, pero, continuava havent-hi una subrepresentació 
que ens distorsionava l'estudi del comportament a l'interior de cada ca
tegoría o grup, ja que els percentatges son interdependents i, en el nostre 
cas, una subrepresentació de l'abstenció significava una sobrevaloració 
de totes les opcions de vot a l'hora de calcular els seus percentatges sobre 
el total de cada categoría o grup. 

Per tal de solventar aquest problema, várem decidir introduír una 
correcció que no suposa cap distorsió addicional: a nivell global i en 
termes purament numérics, hem incrementat el nombre total d'absten-
cionistes fins arribar al percentatge real d'abstenció; aixó fet, aquest 
increment s'ha repartit entre les categories de manera proporcional a la 
distribució observada en la «mostra básica» de l'abstencionisme. 

2.2. Composició social 

Cal dir, de bon comengament, que la distribució del comportament 
abstencionista per categories sócio-professionals segueix una estructura 
bastant semblant a la del cens electoral, malgrat haver-hi unes diferencies 
que ja comentarem mes endavant. 

Els principáis nuclis d'abstencionistes els formen les mestresses de 
casa (37-39 % de l'abstencionisme) i els obrers (23-26 %), proporcions 
bastant senablants a les qué representen aqüestes categories en el conjunt 
de la població electoral: 36-37 % i 25-26 % respectivament. La participa
ció de les altres categories en la composició de l'abstencionisme ja és 
molt mes reduída com a lógica conseqüéncia de la seva menor importan
cia quantitativa en el cens electoral. (Vegeu els quadres.) 

Per altra banda en el quadre adjunt es reflecteix també el compor
tament abstencionista a l'interior de cada categoría en les legislatives del 
79 i les eleccions al Parlament de Catalunya del 80. Així, veiem com en 
les legislatives del 79 les categories mes participatives varen ésser: em
pleáis (15,6 % d'aquests es varen abstenir), quadres superiors (18,0 %) 
i clergues i propietaris de la industria o els servéis (25,0 %), mentre que 
en les mes abstencionistes eren els pagesos (39,0 %) i els estudiants 
(40,0 %) . 

3. La consideració deis que «no responen» si han participat o no com a «abs
tencionistes inconfessos» és tradicional en aquest tipus d'estudis. Vegeu per exem-
ple: G. DUPEUX: Le comportement des electeurs frangais 1958-1962, Cahiers FNSP. 
G. MICHELAT: Attitudes et comportements politiques á Vautomne 1962, Cahiers 
FNSP. 
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QUADRE 2 

Distribució °/o d'abstenció 
de Vabstenció % dins cada categoría 

79-Leg. 80-Par. C. 79-Leg. 80-PC 

Condició socioeconómica 

Obrers 
Empleats 
Quadres mitjans 
Quadres superiors 
Prop. ind. servéis 
Pagés 
Militars-FOP 
Clergues 
Estudiants 
Jubiláis 
Mestresses de casa 

Total 

26,4 
2,8 
3,8 
0,9 
4,9 
4,7 
2,0 
0,4 
6,4 
9,0 

36,9 

100,0 

23,1 
4,5 
4,8 
0,9 
5,1 
3,0 
2,0 
0,6 
7,4 
8,9 

38,9 

100,0 

33,3 
15,6 
30,7 
18,0 
25,0 
39,1 
_ 

25,0 
40,0 
32,0 
32,0 

33,0 

39,1 
38,9 
48,3 
22,0 
33,3 
41,7 
— 

37,8 
41,1 
42,4 
45,3 

43,0 

En les eleccions al Parlament de Catalunya del 80 (cal recordar que 
la mitjana d'abstenció a Lleida ciutat havia augmentat en 10 punts) 
els quadres superiors (22,0 %) i els propietaris d'indústries i servéis 
(33,3 %) continúen essent les categories mes participatives, mentre que 
les mes abstencionistes son les mestresses de casa (45,3 %) i els quadres 
mitjans (48,3 %). 

L'análisi de l'evolució entre amdues eleccions ens permet observar 
que l'augment de l'abstencionisme no s'ha donat a totes les categories 
de manera semblant sino que ha estat especialment fort entre els quadres 
mitjans, els empleats i les mestresses de casa; la majoria d'aquests elec-
tors havien votat UCD en les legislatives del 79. 

Creiem que l'explicació d'aquest fet s'ha d'articular sobre dos eixos 
genérics que les limitacions de l'estudi ens impedeixen d'aprofundir mes: 
a) Aquest sector de l'electorat UCD-79 no se sentia vinculat a unes elec
cions d'ámbit cátala o a les propostes que s'hi feien. b) Les «noves clas-
ses mitjanes» havien consolidat el seu status en un període de creixement 
económic i ara es veuen cada cop mes afectades per la crisi; davant les 
dificultáis económiques i polítiques del nostre procés, els sectors «con
servadora» menys polititzats d'aquestes capes opten per refugiar-se en el 
seu petit món privat. 

Peí que fa a la distribució per sexe, tal com es pot veure en el qua-
dre 3, els homes teñen un comportament lleugerament mes participatiu 
que les dones: el percentatge de dones entre els abstencionistes és supe
rior al percentatge de dones en el cens electoral i en la mostra. A nivell 
evolutiu, aquesta major tendencia a la participació per part deis homes 
sembla un fet estabilitzat qualitativament i quantitativament. 

En general, podem dir que el conjunt de condicionaments que inci-
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deixen específicament sobre la dona a causa del rol que juga en l'estruc-
tura familiar i social, son un factor d'abstenció. No podem atribuir el 
major «desinterés» femení a Y«status passiu» de les mestresses de casa, 
ja que el percentatge d'abstenció d'aquestes és Ueugerament mes baix 
que la mitjana local en el 79 i només molt Ueugerament superior en el 80. 

QUADRE 3 

Distribució 
de Vabstenció 

79-Leg. SO-PC 

Composició 
de la mostra 

( % ) 

(%) d'abstenció dins 
de cada categoría 

79-Leg. 80 -PC 

Sexe 

Homes 
Dones 

Total 

45,5 
54,5 

100,0 

45,3 
54,7 

100,0 

48,0 
52,0 

100,0 

31,8 
34,4 

33,0 

41,6 
44,3 

43,0 

QUADRE 4 

Edat 

Distribució 
de Vabstenció (%) 

79-Leg. SO-PC 

Composició 

de la mostra 

79-Leg. 80-PC 

(%) d'Abstenció 
de cada grup 

79-Leg. 80-PC 

18-22 
2342 
43-62 
63 i mes 

10,5 
38,1 
37,8 
13,6 

100,0 

114 
40,2 
34,8 
15,0 

100,0 

9,2 
39,3 
36,6 
14,5 

100,0 

i 

11,0 
38,5 
36,2 
14,1 

100,0 

1 

35,9 
32,3 
33,8 
31,0 

33,0 

42,5 
43,6 
42,0 
43,8 

43,0 

Finalment, (vegeu el quadre 4) cal dir que l'edat no sembla un factor 
que estableixi clares diferencies entre els electors: almenys en el nostre 
estudi s'observa com a fet mes sobresortint una tendencia a l'homoge-
neització del nivell de participació de tots els grups d'edat. Els electors 
de 18-22 anys que havien estat el grup mes abstencionista en les legisla-
tives del 79, incrementen relativament poc el seu percentatge d'abstenció, 
l'augment de l'abstencionisme es produeix fonamentalment entre els ma-
jors de 23* anys. 

En resum podríem dir que: 

a) un 
tegories i grups (per professió, sexe i edat), i és l'opció majoritária de 
comportament a totes elles. 
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b) De les 3 variables sociológiques que hem utilitzat, la mes re
lacionada amb el comportament abstencionista/participatiu és la catego
ría sócio-professional, a un nivell molt mes reduít el sexe i, quasi imper-
ceptiblement, l'edat. 

c) Els quadres superiors, els propietaris de la industria o els servéis 
i els clergues son sempre les categories mes participatives. 

d) Els homes teñen un nivell de participació lleugerament mes 
elevat que les dones. 

3. ESTRUCTURA SOCIAL DELS ELECTORATS 

3.1. CC-UCD 

Els resultats que ha obtingut aquesta opció en les diferents eleccions 
son els següents (% sobre cens): 

Legislatives 79: 18,0% 
Municipals 79: 13,7 % 
Parlament de Catalunya 80: 12,0 % 
* i .' 

El nucli fonamental de l'electorat de CC-UCD el formen les mestres-
ses de casa: la meitat (47-52 %) deis vots CC-UCD provenen d'electores 
d'aquesta categoría, proporció molt considerable si pensem que el pes 
d'aquestes en el cens electoral és del 36 %. És l'electorat en el qual mes 
importancia té aquesta categoría. Igualment, és l'opció majoritária entre 
les mestresses de casa: el 23,5 % de les quals varen votar CC-UCD en 
les legislatives del 79 i el 16,5 % ho varen fer en les del Parlament de 
Catalunya. 

QUADRE 5 

Distribució Composició % vot CC-UCD dins 
del vot CC-UCD (%) de la mostra de cada categoría 

Obrers 
Empleats 
Quadres mitjans 
Quadres superiors 
Prop. ind. serv. 
Pagés 
Militars-FOP 
Clergues 
Estudiante 
Jubilats 
Mest. de casa 

Total 

79-Leg. 

13,8 
7,1 
5,0 
0,1 
7,6 
2,8 

1,0 
3,9 
9,7 

47,1 

100,0 

80-PC 

12,5 
3,7 
4,2 
2,1 
7,8 
4,0 

0,9 
2,1 

1M 
50,2 

100,0 

79-Leg. 

25,9 
53 
4,0 
1,7 
6,4 
33 
23 
03 
4,6 
9,2 

37,0 

100,0 

80-PC 

24,8 
5,0 
3,7 
13 
6,1 
3,1 
2,0 
0,4 
83 
8,9 

36,1 

100,0 

79-Leg. 

10,1 
27,5 
22,8 
13,0 
23,5 
17,2 

30,0 
11,4 
19,6 
233 

18,7 

80-PC 

6,1 
8,9 

12,8 
18,0 
15,1 
15,4 

16,0 
3,2 

143 
163 

11,4 
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El segon gran bloc de votants CC-UCD el formen els obrers (12-14 % 
del vot centrista), pero al contrari del que passava amb les mestresses 
de casa és una proporció molt inferior a la que representa la categoría 
en el cens electoral (25,0%). És el tercer partit amb mes implantació 
entre els obrers (després de PSC i PSUC): el 10% d'aquests el varen 
votar en les legislatives del 79 i el 6 % ho varen fer en les del Parlament 
de Catalunya-80. 

Per altra banda cal remarcar una bona presencia de jubilats (9-11 %) 
i de propietaris de la industria i deis servéis (8 %) en l'electorat centriste, 
en una proporció superior a la que representen aqüestes categories en 
el conjunt de l'electorat. 

La resta de categories, excepte els estudiants, participen en la for
mado de l'electorat CC-UCD en una proporció molt semblant al seu «pes» 
en el cens; en el cas deis estudiants és bastant inferior. 

Tenim, dones, uns «punts forts» de CC-UCD: mestresses de casa i 
propietaris de la industria o deis servéis; uns «punts febles obrers i es
tudiants, la resta de categories queda en una situació intermedia. 

Tanmateix, a nivell evolutiu, i en el marc d'aquesta estructurado, es 
produeixen algunes variacions que cal analitzar: 

Les mes importants afecten els empleats, el quadres mitjans, el pro
pietaris i les mestresses de casa, categories en les quals CC-UCD havia 
estat lopció mes votada en les legislatives-79. Aixó no obstant, en les 
eleccions al Parlament de Catalunya-80 havia perdut bona part d'aquest 
electorat en «benefici» de 1* abstenció i de CiU fonamentalment, coalició 
que ha arribat al nivell de CC-UCD entre els propietaris i els quadres 
mitjans i l'ha superat ámpliament entre els empleats. Aqüestes categories 
son aquelles en qué mes fácilment es produeix el traspás de vot CC-UCD 
cap a CiU. Importants son, també, les pérdues que experimenta entre els 
jubilats i, sobretot, els obrers, la gran majoria d'aquests electors adopten 
un comportament abstencionista tant en les municipáls-79 com en les 
eleccions al Parlament de Catalunya. 

Només entre els quadres superiors i els pagesos manté el seu nivell 
d'implantació. 

QUADRE 6 

Distribució Composició °/o de vot CC-UCD 
del vot CC-UCD % de la mostra dins de cada grup % 

79-Leg. 80-PC 79-Leg. 80-PC 79-Leg. 80-PC 

36,6 34,1 48,2 48,0 14,2 8,0 
63,4 65,9 51,8 52,0 22,2 13,6 

100,0 100,0 100,0 100,0 18,7 11,4 

Sexe 

Homes 
Dones 

Total 
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Per rao del sexe, i coherentment amb la seva forta implantació entre 
les mestresses de casa, l'electorat centrista és molt majoritáriament fe-
mení: el 63-66 % son dones quan aqüestes només representen el 52 % 
de la població electoral. 

Igualmente és l'opció mes votada per les dones per bé que s'observa 
un progressiu equilibri amb CiU i PSC. 

Peí que fa a l'edat, l'electorat CC-UCD es composa fonamentalment 
d'electors majors de 43 anys: ho son el 58-62 % deis seus electors quan 
aqüestes edats només representen el 50-51 % de la població electoral. 

QUADRE 7 

Distribució Composició % de vot CC-UCD 
del vot CC-UCD (%) de la mostra dins de cada grup 

Edat 79-Leg. 80PC 79-Leg. 80PC 79-Leg. 80PC 

18-22 
2342 
43-62 

63 i mes 

Total 

4,2 
38,1 
38,9 
18,6 

00,0 

4,8 
333 
42,8 
19,1 

100,0 

9,0 
39,7 
36,7 
14,7 

100,0 

1 U 
393 
36,1 
14,4 

100,0 

8,6 
18,1 
19,4 
25,0 

18,7 

5,0 
9,9 

13,2 
15,8 

11,4 

En canvi, entre els electors de 18-22 anys té un important «déficit 
de representado» respecte de l'estructura global de l'electorat: si en el 
conjunt de la mostra hi ha el 9-11 % d'electors d'aquesta edat, entre 
els votants CC-UCD només el 4-5 °/o declaren votar per a aquesta opció. 
Des d'un altre punt de mira aquesta feble implantació queda palesa quan 
en les eleccions al Parlament de Catalunya només el 5 % deis electors 
de 18-22 anys voten CC-UCD, percentatge inferior al PSC, CiU, ERC i 
PSUC. 

Per altra banda, la pérdua de «pes» electoral per part de CC-UCD 
no s'ha produit de manera equilibrada entre tots els grups d'edat, i afecta 
fonamentalment els de 18-42 anys. Aquest fet ha desequilibrat encara mes 
la distribució per edats del seu electorat. 

3.2. CiU 

Els resultats que ha obtingut 
bre cens): 

Legislatives 79: 73 % 
Municipals 79: 6,4 % 
Parlament de Catalunya 80: 12,0 % 
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El nucli principal de l'electorat «convergent» son les mestresses de 
casa: 40-43 % deis seus vots provenen d'aquestes. Si tenim en compte 
que aquesta categoría representa el 36 % de la població electoral, haurem 
de deduir que l'opció CiU troba un tereny d'acollida especialment favo
rable entre aqüestes dones malgrat no arribar al nivell CC-UCD. 

Igualment, els empleats, el quadres mitjans, els quadres superiors, 
els propietaris i els pagesos teñen també, en l'electorat CiU, un «pes» 
superior al corresponent en el cens electoral. 

En canvi, entre les grans opcions electorals, és la que té una compo-
sició obrera mes baixa. El mateix succeeix amb els jubiláis. Una oferta 
política basada quasi exclusivament en un «catalanisme» que vol «trans-
cendir» la problemática social i el fet que les capes obreres siguin com-
posades fonamentalment per immigrats, explicarien la baixa implantació 
de CiU entre els obrers. 

L'increment del seu percentatge de vots entre les legislatives del 79 
i les parlamentáries del 80 significa un augment de la seva incidencia a 
l'interior de totes les categories sócio-professionals. En el cas deis em
pleats i els pagesos es constitueix com a principal opció de vot, i se 
sitúa al nivell de l'opció majoritária en totes les altres categories excep
te entre les mestresses de casa i, sobretot entre els obrers i els jubilats 
que son els seus dos «punts febles». 

L'electorat de CiU és fonamentalment femení: el 58-61 % deis seus 
vots provenen de dones. Cal dir, pero, que aquesta majoria femenina 
tendeix a reduir-se paraHelament a l'increment general del seu % de 
vots. Aixó ens indica que aquest avene és relativament mes fort entre els 
homes que entre les dones i s'equilibra progressivament la composició 
del seu electorat. 

QUADRE 8 

Distribució Composició % vot CiU dins 
del vot CiU (%) de la mostra de cada categoría 

79-Leg. 80-PC 79-Leg. 80-PC 79-Leg. 80-PC 

Condició socio-económica 

Obrers 
Empleats 
Quadres mitjans 
Quadres superiors 
Prop. ind. serv. 
Pagés 
Militars-FOP 
Clergues 
Estudiants 
Jubilats 
Mestresses de casa 

Total 

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

— 

1,6 
10,9 
4,6 

43,3 

100,0 

9,1 
12,0 
43 
2,0 
7,8 
5,1 
— * 

1,8 
%7 
3,9 

41,8 

100,0 

25,9 
53 
4,0 
1.7 
6,4 
3,3 
2,3 

0,5 
4,6 
9,2 

37,0 

100,0 
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24,8 
5,0 
3,7 
1,5 
6,1 
3,1 
2,0 

0,4 
8^ 
8,9 

36,1 

100,0 

1,2 
203 
9,2 

13,0 
7,3 
10,0 

14,0 
11,4 
4,3 
7,7 

6,6 

3,9 
25,6 
12,4 
15,0 
133 
16,3 

233 
13,2 
53 

12,0 

10,7 



Sexe 
u n m N nuuics 
Dones 

Total 

Edat 

18-22 
2342 
43-62 
63 i mes 

Total 

TAULA 9 

V 

Distribució 
del vot CiU (%) 

79-Leg. 

39,0 
61,0 

4 

100,0 

12,5 
42,5 
25,0 
20,0 

100,0 

80-PC 

42,1 
57,9 

100,0 

15,1 
41,1 
30,1 
13,7 

100,0 

Composició 
de la mostra 

79-Leg. 

48,2 
51,8 

100,0 

9,0 
39,7 
36,6 
14,7 

100,0 

80-PC 

48,0 
52,0 

100,0 

1 U 
39,3 
36,1 
14,4 

100,0 

% vot CiU dins 
de cada categoría 

79-Leg. 

5,0 
7,1 

6,6 

8,6 
6,9 
4,2 
9,1 

6,6 

80-PC 

9,4 
11,4 

10,7 

13,8 
10,6 
9,7 
9,9 

10,7 

Respecte a 1 edat, 1 electorat de CiU a Lleida presenta una 
ció bastant equilibrada pero amb un cert predomini de les € 
«joves»: 54-56 % deis seus electors teñen menys de 43 anys (el 
d'aquesta edat representen el 49,5 % del cens electoral). 

3.3. PSC 

bre cens): 
obtingut 

Legislatives 
Municipals 
Parlament de Catalunya 

79: 
79: 
80: 

20,0 % 
17,0 °/o 
13,0 % 

El nucli fonamental de l'electorat socialista és el format pels obrers 
(36-42 % del vot PSC), proporció molt superior a la que representa 
aquesta categoría en el conjunt de l'electorat (25 %) . De manera equiva-
lent el PSC és l'opció de vot mes triada pels obrers (26-31 % d'aquests 
voten socialista). 

El segon gran «bloc» de votants socialistes el formen les mestresses 
de casa (27-32 % de l'electorat PSC) proporció menor, pero, de la que 
representa aquesta categoría en el cens electoral, i molt per sota de la 
proporció que representa en els electorats CC-UCD i CiU. 

Peí que fa a la resta de categories, la se va participado relativa en 
l'electorat socialista és •ni semblant 

conjunt de la poblado 
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QUADRE 10 

• 

Distribució 
de vot PSC °/o 

79-Leg. 

Condició sócio-econótnica 
Obrers 
Empleats 
Quadres mitjans 
Quadres superiors 
Prop. ind. serv. 
Pagés 
Militars-FOP 
Clergues 
Estudiants 
Jubilats 
Mestresses de casa 

Total 

Sexe 
Homes 
Dones 

Total 

Edat 
18-22 
2342 
43-662 
63 i mes 

36,5 
44 
3,7 
1,0 
5,1 
2,5 

— 

0,1 
3,4 

11,2 
30,9 

100,0 

52,1 
47,9 

100,0 

6,0 
44,8 
35,0 
14,2 

100,0 

80-PC 

39,2 
5,5 
2,8 
1,3 
4,5 
3,0 

— 

7,1 
9,4 

26,4 

100,0 

51,3 
48,7 

100,0 

9,8 
41,1 
36,6 
12,5 

100,0 

Composició 
de la mostra 

79-Leg. 

25,9 
5,3 
4,0 
1,7 
6,4 
3,3 
23 
0,5 
4,6 
9,2 

37,0 

100,0 

48,2 
51,8 

100,0 

9,0 
39,7 
36,6 
14,7 

100,0 

80-PC 

24,8 
5,0 
3,7 
1,5 
6,1 
3,1 
2,0 
0,4 
83 
8,9 

36,1 

100,0 

48,0 
52,0 

100,0 
J 

11,2 
393 
36,1 
14,4 

100,0 

% vot dins PSC 
cada categoría 

79-Leg, 

30,9 
18,4 
20,0 
15,0 

183 
15,2 

^ - * 

4,0 
11,4 
26,2 
17,8 

21,3 

23,0 
19,0 

213 

13,8 
24,2 
19,8 
21,6 

213 

80-PC 

25,7 
18,0 
12,4 
15,0 

11,8 
14,6 

^^^^^^^ •̂̂ ^p 

14,8 
15,7 
11,6 

143 

17,1 
14,4 

143 

13,8 
163 
16,1 
13,9 

14,5 

El decreixement del seu «pes» electoral global es concreta, a nivell 
de categoría sócio-professional, en les pérdues d'electorat que experi
menta en 5 d'aquestes categories: 

— Jubilats i quadres mitjans: els ex-votants PSC passen a «engrei-
xar» l'abstenció. 

— Mestresses de casa: les pérdues socialistes es reparteixen entre 
CiU i l'abstenció. 

— Propietaris de la industria o deis servéis: la quasi totalitat deis 
tránsfugues passa a votar l'ERC. Aquest traspás de vot es produeix en 
les eleccions al Parlament de Catalunya i sembla un efecte ciar de la 
campanya que el Foment del Treball va realitzar, sobretot entre els pro
pietaris, contra el vot al PSC i al PSUC. 

— Obrers: de les categories en qué experimenta pérdues és en la 
que son mes Ueugeres, i els que deixen de votar* socialista es reparteixen 
en diferents direccions: Abstenció, ERC, PSA, etc. 
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En les altres categories (empleats, quadres superiors, pagesos i es-
tudiants) manté una implantado estable, consolidada (ádhuc l'amplia en 
el cas deis estudiants), malgrat l'increment de l'abstenció. 

Per altra banda, és l'opció que té una distribució per sexes mes 
equilibrada, tot i que els homes hi son majoria (51-53 %) malgrat repre
sentar només el 48 % de la població electoral de Lleida. Entre els homes 
és sempre, amb molta diferencia, l'opció mes votada, i se sitúa darrere 
de CC-UCD entre les dones. 

Respecte a l'edat, també és l'opció que té una distribució de vot mes 
equilibrada, la qual es manté molt estable en les successives eleccions. 
Cal dir, pero, que en l'electorat socialista hi ha una majoria, encara que 
lleugera, de «joves»: el 51 % deis votants PSC teñen menys de 43 anys, 
mentre que la proporció d'electors d'aquesta edat en el Cens és del 
49,5 %. 

3.4. PSUC 

El percentatge d'electors que varen votar PSUC en les diferents elec
cions que analitzem va ésser (% sobre cens): 

Legislatives 79: 9,5 °/o 
Municipals 79: 10,0 % 
Parlament de Catalunya 80: 8,0 °/o 

3.4.1. Subrepresentació de l'electorat comunista. En la mostra ob-
tinguda el percentatge de persones que declaren haver votat PSUC és 
inferior —en 2,5 o 3,5 punts— al que va produir-se en la realitat4 com 
pot comprovar-se comparant els resultáis reals amb els de l'enquesta 
(quadre 11). Aquest fet, que podría fer-nos dubtar de la representativitat 
de la mostra, troba un camí d'explicació coherent en produir-se quasi 
exclusivament en les zones obreres amb mes implantado electoral del 
PSUC (sobretot en els barris deis Mangraners i la Mariola). Si, a mes 
a mes, tenim en compte que en aquests barris sl ia donat un percentatge 
de rebuig a l'entrevista bastant superior al d'altres zones, la conclusió 
evident és que ens trobem davant d'un ciar fenomen d'ocultació del vot 
comunista. Fenomen, per altra banda, gens desconegut en el camp de 
les enquestes d'opinió política.5 

En el nostre cas concret, creiem que hi ha dues línies d'explicació, 
segurament interrelacionades entre elles: 

4. Com a contrapartida CC-UCD i PSC presenten una lleugera sobrerepresen-
tació. Per altra banda queda la incógnita de quin percentatge ha votat PSUC en
tre els que no responen quina opció han votat. 

5. Vegeu per exemple: G. MICHELAT - M. SIMÓN: Classe, Religión et comporte-
ment politique. Presses, FNSP. J. STOETZEL - A. GIRARD: Les sondages d'opinion 
publique, PUF. 
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QUADRE 11 

4 
F 

Distribució 
del vot PSUC (%) 

79-Leg. 

Condició socio-económica 
Obrers 
Emplea ts 
Guadres mitjans 
Quadres superiors 
Prop. ind. serv. 
Pagesos 
Militars-FOP 
Clergues 
Estudiants 
Jubilats 
Mestresses de casa 

Total 

Sexe 
Homes 
Dones 

Total 

Edat 
ia-22 
2342 
43-62 
63 i mes 

Total 

59,6 
3,1 
2,6 
1,6 
3,6 
0,1 

0,5 
3,1 
2,6 

23,3 

100,0 

72,5 
27,5 

100,0 

5,3 
47,3 
42,1 
5,2 

100,0 

80-PC 

52,4 
1,3 
1,0 
1,8 
2,1 
0,1 

— 

0,5 
12,0 
5,2 

20,9 

100,0 

72,5 
27,5 

100,0 

12,9 
41,0 
38,5 
7,7 

100,0 

Composició 
de la 

79-Leg. 

25,9 
53 
4,0 
1,7 
6,4 
3,3 
2,3 
0,5 
4,6 
9,2 

37,0 

100,0 

48,2 
51,8 

100,0 

9,2 
393 
36,6 
143 

100,0 

mostra 

80-PC 

24,8 
5,0 
3,7 
1,5 
6,1 
3,1 
2,0 
0,4 
8,3 
8,9 

36,1 

100,0 

48,0 
52,0 

100,0 

11,0 
38,5 
36,2 
14,1 

100,0 

% vot PSUC dins 
cada categoría 

79-Leg. 

13,7 
3,8 
3,8 
6,0 
3,5 
1,0 

— 

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

6,0 

9,1 
3,1 

6,0 

4,4 
73 
6,7 
23 

6,0 

80-PC 
i , 

11,2 
1,4 

2,4 
7,0 
1,8 
1,0 

— -

4,0 
8,4 
2,9 
3,0 

5,4 

8,3 
2,8 

5,4 
-

73 
6,7 
5,9 
3,0 

5,4 

1. El baix nivell sócio-económic i cultural que predomina en aquests 
barris provoca, en els seus habitants, un fort «recel» a les entrevistes i, 
sobretot, a declarar d'haver votat per una opció que saben «mal vista» 
per aquells de qui se senten dependents. La crisi económica, l'alt nivell 
d'atur i un sistema democrátic poc consolidat contribueixen, sens dubte, 
a aguditzar aquest recel. 

2. La situació de debilitat política del PSUC com a conseqüéncia 
de la seva propia crisi i el desconcert que aquesta ha creat en un ampli 
sector del seu electorat poden haver contribuit a potenciar el «recel» 
a declarar el vot comunista. 

Així, dones, en saber que és fonamentalment en medis obrers on 
es produeix l'ocultació del vot comunista podem matisar adequadament 
el nivell d'implantació d'aquesta opció en els diferents grups i catego-
ries de les variables sociológiques que hem emprat en la nostra análisi. 
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3.4.2. Composició sociológica de Velectorat comunista. Mes de la 
meitat deis vots comunistes (52-59 %)6 provenen d'obrers. Els electors 
d'aquesta categoría son, dones, el nucli fonamental del vot PSUC que, 
al seu torn, és l'opció que té una composició obrera mes elevada. A mes 
a mes, després del PSC es l'opció mes votada pels obrers: 14-17 % 7 d'a-
quests voten comunista. Aixó no obstant, en aquesta categoría, el PSUC 
experimenta una pérdua d'incidéncia superior a la que experimenta a 
nivell global. 

Les mestresses de casa, tot i essent el segon nucli en importancia 
dins de l'electorat comunista (20-22 % d'aquest), hi teñen una presencia 
molt mes baixa que en el deis altres partits i, evidentment, molt per sota 
de la proporció que representa aquesta categoría en el conjunt de la 
població electoral. Les dificultáis del PSUC per a incidir electoralment 
entre les mestresses de casa, es reflecteixen també en el fet que només 
el 3-4 % d'aquestes declarin votar comunista. 

Molt baixa és, també, la presencia de jubilats, de propietaris de la 
industria i deis servéis de pagesos i, en general, de totes les altres cate-
gories. Només els estudiants i els quadres superiors, a mes deis obrers, 
teñen una presencia superior en l'electorat PSUC que en el conjunt del 
cens. Especialment significatiu és l'increment del percentatge de vot 
comunista entre els estudiants com a conseqüéncia de la inclinació cap 
el PSUC de bona part deis estudiants que van incorporant-se al «eos elec
toral ». 

Per altra banda, i coherentment amb la migrada representado de 
mestresses de casa, l'electorat comunista és el que mostra un desequilibri 
mes gran en la seva distribució per sexes: el 72 % son homes i només 
el 28 % son dones. (Voten PSUC el 7-9 % deis homes i el 3 % de les do
nes.) Aquest desequilibri es manté estable en totes les eleccions excepte 
en les municipals-79 on la «component femenina» del vot PSUC s'incre-
menta fins al 35 %. Aquest increment no es fonamenta, pero, en les 
mestresses de casa sino en la dona de 18-32 anys, estudiant o treballa-
dora. En les segiients eleccions, pero, torna a la situació inicial. Sens 
dubte la presencia d'una dona jove com a cap de llista a les municipals 
no és un fet alié al major equilibri de la distribució en aquesta elecció. 

Les edats joves (18-42 anys) representen la majoria de l'electorat 
comunista: 53-58 % deis votants PSUC pertanyen a aquest grup. És l'op
ció que té un electorat mes jove; i és entre els majors de 63 anys on pre
senta una mes baixa implantació. 

6. Aquests percentatges incorporen una lleugera correcció proporcional per 
tal d'obviar la subrepresentació inicial. 

7. Aquests percentatges incorporen una lleugera correcció proporcional per 
tal d'obviar la subrepresentació inicial. 
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3.5. AP-CD, ERC i áltres opcions menors 

El percentatge de vots obtingut per aqüestes opcions en les diferents 
eleccions no ens ha permés d'obtenir una mostra suficientment amplia 
del seu electorat i no podem fer l'análisi de la seva composició. 

Tanmateix, a nivell purament indicatiu, podem dir que s'observa una 
important proporció de mestresses de casa en l'electorat d'AP-CD en les 
legislatives-79 i municipals-79. Amb les mateixes limitacions s'observa 
una forta presencia de jubiláis, estudiants i propietaris de la industria 
o els servéis en l'electorat de l'ERC en les eleccions al Parlament de 
Catalunya (la majoria d'aquests propietaris de la industria i servéis 
provenen del PSC). 

4. CATEGORIES SOCIALS I COMPORTAMENT ELECTORAL 

4.1. Categories sócio-professionals 

Obrers 

L'opció majoritária entre els obrers, com en la resta de categories, 
és l'abstenció. En les legislatives-79 presenta un percentatge d'abstenció 
(33,3 %) al nivell de la mitjana de Lleida (33 %) pero en les següents 
eleccions ja es sitúa com una categoría «participativa» amb un percen
tatge d'abstenció inferior a la mitjana. 

Entre les opcions de vot, com ja hem dit, el PSC és, clarament, la 
que recull mes preferéncies entre els obrers (25-30%), seguit, a moka 
distancia peí PSUC (14-17 %) i encara mes lluny, la UCD (6-10 %) . Tots 
aquests partits han perdut «vots obrers» entre les legislatives-79 i les 
parlamentáries-80, que han anat a passar quasi tots a l'abstenció excepte 
una mínima part que passen a CiU i ERC que en les parlamentáries-80 
recullen el 3,4 i el 3,9 % respectivament deis sufragis obrers. 

L 

QUADRE 12 

Obrers 

Abst. VCD CiU ERC PSC PSUC* 
Vota, pero 
no respon 

79-Legislatives 
79-Municipals 
80-Parlament Cat 

33,3 
42,6 
39,1 

10,1 
6,2 
6,1 

1,2 
3,6 
3,9 

0,6 
1,0 
3,4 

29,9 
25,0 
24,7 

17,0 
16,0 
14,0 

6,0 
6,3 
6,2 

* Percentatges modificats per a corregir la subrepresentació. 
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En general, dones, la distribució del vot obrer és molt estable i cen
trada fonamentalment en aquelles opcions el programa i la ideología 
de les quals mes s'identifiquen amb la defensa deis seus interessos i els 
seus desitjos d'introduir profundes reformes en el sistema social i eco-
nómic. 

Empleáis 

És una categoría «participativa» que manté sempre el seu nivell d'abs-
tenció per sota de la mitjana, malgrat el fort increment que experimenta 
en les municipals. Com ja hem dit abans, la quasi totalitat d'aquests 
nous abstencionistes havien votat UCD en les legislatives-79, i cal recor
dar que els empleáis eren la categoría on mes implantado tenia UCD, 
que la perdé espectacularment. Aixó ens permet de pensar que va ésser 
en aquesta caeegoria on la UCD va rebre mes «vot d'aHuvió» —essen-
cialment «vot Suárez»— i que en les municipals-79 va passar en gran 
part a l'abstenció per les causes que ja hem esmentat abans i, a mes a 
mes, perqué no pogué «votar Suárez». El tipie comportament mes abs
tencionista de les ciutats grans en les eleccions municipals, com a con-
seqüéncia de la manca d'integració ciutadana que s'hi produeix, ajuda 
també, en part, a comprendre aquest fenomen. 

QUADRE 13 

Empleáis 

Vota pero 
Abst. AP UCD CiU ERC PSC PSUC no respon 

79-Legislatives 15,6 1,8 27,5 203 5,6 18,4 3,8 5,6 

79-Municipals 37,5 — 12,2 19,7 4,6 16,8 3,2 4,6 

80-Parlament Cat. 38,9 — 8,9 25,6 2,8 18,0 2,8 2,8 

A nivell d'inclinació del vot és una categoría molt majoritáriament 
definida cap a les opcions de centre i dreta en totes les eleccions. Els can-
vis d'orientació del vot mes significatiu es produeixen a l'interíor d'a-
quest espai de centre i dreta, que produeixen un desplagament de l'hege-
monia d'UCD cap a CiU. A l'esquerra, el PSC manté estable el seu elec-
torat, mentre que la implantació del PSUC i l'ERC ja prou reduida en 
les legislatives-79 tendeix a reduir-se mes encara. A nivell global, pero, 
l'esquerra no experimenta pérdues cap a l'abstenció, desplagament, 
aquest, que no mes s'observa en els empleáis de tendencia conservadora. 
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Quadres mitjans 

Categoría participativa en les legislatives-79 i municipals-79, pero 
que en les parlamentáries-80 incrementa fortament la seva abstenció i 
arriba a ésser la categoria mes abstencionista. L'increment entre les le-
gislatives i les municipals de 1979 l'hem de situar dins de l'increment 
generalitzat de l'abstenció que va produir-se en les eleccions locáis. Prové 
en la práctica totalitat d'UCD i és un cas semblant al deis empleats. El 
que sí que cal remarcar és el fort augment de l'abstenció que presenta 
aquesta categoria en les parlamentáries-80 quan la tónica general és de 
lleugera disminució. La gran majoria d'aquests abstencionistes son ex-
votants PSC. Aixó ens porta a pensar que es tracta d'un sector de l'elec-
torat socialista que per la seva situació social ha estat molt sensible a la 
forta campanya de la dreta i ha decidit refugiar-se en l'abstenció. 

El vot d'aquesta categoria s'orienta també majoritáriament cap al 
centre i la dreta i l'hegemonia d'UCD en les legislatives-79 ha donat 
pas a un equilibri per part d'UCD, CiU i PSC en les parlamentáries-80, 
en un procés amb sensibles pérdues per part d'UCD i PSC i lleugers 
guanys de CiU. Per la seva banda AP-CD, ERC i PSUC presenten un baix 
nivell d'implantació en les legislatives-79 que va reduint-se en les poste-
riors eleccions. 

QUADRE 14 

Quadres mitjans 

Abst. 
Vota pero 

UCD CiU ERC PSC PSUC AP no res pon 

79-Legislatives 

79-Municipals 

80-Parlament Cat 

30,7 

38,5 

48,3 

22,8 9,2 

12,8 12,8 

12,8 12,4 

4,4 20,0 

4,2 

4,4 

17,6 

12,4 

3,8 

2,8 

2,4 

5,4 

1,7 

5,4 

8,7 

6,2 

Quadres superiors 

És la categoria mes participativa en totes les eleccions amb uns 
percentatges d'abstenció sempre molt per sota de la mitjana. 

Per altra banda, el seu vot es troba molt repartit entre les diferents 
opcions i mostra un cert nivell d'implantació des de l'extrema dreta fins 
al nacionalisme radical pero amb majoritária inclinació cap al centre i la 
dreta malgrat una bona implantació del PSC. 
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QUADRE 15 

Quadres superiors 

Nac. Vota pero 
AbsL Ex.Dr. AP VCD CiU ERC PSC PSUC Radical norespon 

79-Legislatives 17,7 33 7,7 15,5 15,5 2,2 15,5 6,7 4,4 8,9 

79-MunicipaIs 25,6 — 7,0 11,6 18,6 23 18,6 7,0 23 7,0 

80-Parlament Cat. 21,9 33 — 19,5 17,0 2,4 17,0 73 43 43 

En totes les eleccions es manté un equilibri de forces entre UCD-CiU-
PSC i després deis pagesos és, malgrat algunes variacions, la categoría 

. amb mes estabilitat en la distribució del seu vot. 
El nivell superior de formado sembla el factor determinant tant del 

seu interés participatiu com de la seva «maduresa» a l'hora de triar l'op-
ció del vot i que es reflecteix en l'estabilitat d'aquesta. 

Propietaris de la industria o deis servéis 

Després deis quadres superiors és la categoría mes participativa, mal
grat que va incrementant el seu nivell d'abstenció a cada elecció. En 
aquest sentit cal remarcar el fort increment de l'abstenció en les parla-
mentáries-80 en contra de la tendencia general de l'elecció. En general, 
pero, la forta integració social d'aquesta categoría comporta el seu alt 
nivell de participado. 

Categoría Ueugerament inclinada cap a la dreta i en la qual la bipo-
larització inicial UCD-PSOE, amb avantatge centrista, ha anat donant 
pas, mercés a la millor implantado que assoleixen CiU i ERC, a un 
«equilibri a quatre» entre els partits esmentats. 

QUADRE 16 

Propietaris de la industria i deis servéis 

Vota, pero 
Abst. AP UCD CiU ERC PSC PSUC no respon 

79-Legislatives 25,0 1,8 233 73 5,5 18,3 33 73 

79^Municipals 283 1,7 163 13,1 6,7 183 3,4 9,0 

80-Parlament Cat. 333 — 15,1 133 15,9 11,8 1,8 8,4 
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Aquesta transformado es produeix per etapes: traspás d'electorat 
UCD cap a CiU en les municipals i d'electors socialistes cap a l'ERC en 
les legislatives catalanes. L'explicació d'aquests traspassos de vot és bas-
tant evident, sobretot si tenim en compte que la gran majoria d'electors 
classificats en aquesta categoría son autóctons. Així, en passar d'unes 
eleccions d'ámbit estatal a unes d'ámbit local —i desaparéixer, per tant, 
la figura de Suárez com a objecte del vot— el sector mes autonomista 
de l'electorat conservador prefereix votar CiU, que apareix com una 
opció de centre mes «local», mes «propera» i que pot defensar millor els 
seus interessos en l'ámbit municipal. Per altra banda, els propietaris 
son la categoría que mes «sensible» podia ésser a la campanya del Fo-
ment contra els «partits marxistes» (PSC i PSUC) en les eleccions al 
Parlament de Catalunya. No és estrany, dones, que un sector de propie
taris que fins llavors havien votat socialista (i també comunista pero 
amb molt mes petita escala) decidís votar una opció (ERC) que es pre-
sentava com d'esquerres, radicalment catalanista pero «no marxista». 

Pagesos 

Categoría abstencionista en les legislatives-79, manté molt estable el 
nivell de participació i a partir de les municipals-79 se sitúa ja per sota 
de la mitjana d'abstenció. És la categoría que té un nivell de participació 
mes constant. 

Majoritáriament inclinada cap al centre i la dreta, mostra una forta 
estabilitate n l'orientacil del seu vot,8 centrat quasi exclusivament en 
tres opcions: UCD, CiU i PSC. És la categoría que presenta una distri-
bució de vot menys dispersa com a dfciseqüéncia de la baixa implan
tado de l'ERC i la nuHa del PSUC. 

En les legislatives-79 i les municipals-79, UCD i PSC son les opcions 
majoritáries, pero en les parlamentáries-80, paral-lelament a 1'evolució 
global, experimenten un retrocés en benefici de CiU que es converteix 
en l'opció mes votada pels pagesos. 

QUADRE 17 

Pagesos 

79-Legislatives 
79-Municipals 
80-Parlament Cat. 

Abst 

39,1 
40,0 
41,7 

UCD 

17,8 
17,6 
15,4 

CiU 

11,7 
8,9 

17,5 

ERC 

5,6 
5,2 
3,7 

PSC 

17,8 
17,6 
15,4 

PSUC 

1,0 
1,0 
1,0 

Vota, pero 
no respoti 

7,8 
8,8 
5,7 

8. En un proper estudi podrem fer una análisi individualitzada de 1'evolució 
del comportament electoral de cada entrevistad Aixó ens permetrá veure si aques
ta estabilitat és real o només aparent. 

• 
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En general, sorprén Yestabilitat del seu comportament en dos aspee-
tes: a) el nivell de participació, i b) el vot UCD. Del que fa al primer 
aspecte no tenim, ara per ara, suficients elements per a explicar-lo. Peí 
que fa al segon, l'estabilitat del vot UCD s'explicaria en part per la inci
dencia que teñen sobre «el món pagés» de Lleida destacats dirigents 
centristes a través d'organismes oficiáis i paraoficials. 

Clergues 

La mostra que hem pogut recollir d'aquesta categoría es mes re-
duida del que havíem fixat inicialment. Aixó no obstant, entre la mostra 
principal i la complementaria disposem d'un nombre d'entrevistres equi-
valent al 10 % del total de persones classificades en aquesta categoría, 
cosa que ens fa pensar que malgrat el reduit nombre d'entrevistes de 
qué disposem (21) aquesta mostra pot considerar-se indicativa del com
portament deis clergues. 

Es una categoría participativa, amb nivells d'abstenció sempre infe-
riors a la mitjana local; segueix, pero, una evolució paraHela a aquesta, 
cosa que indica que no és una categoría «tancada» o aillada, sino «per
meable» i sensible a la conjuntura de cada elecció. 

Per altra banda, és la categoría mes conservadora i amb mes baixa 
implantado deis partits d'esquerra. La for^a hegemónica és UCD en les 
legislatives-79 i les municipals-79, i passa a ésser CiU la forga ámplia-
ment dominant en les parlamentáries-80 en el mateix sentit de l'evolució 
global. 

CUADRE 18 

Clergues 

Vota, pero 
Abst. Ex.Dr. AP-CD UCD Ciü ERC PSC PSUC norespon 

79-Legislatives 23,0 4,0 14,0 30,0 18,0 — 4,0 4,0 3,0 

79-Municipals 40,0 — 7,0 20,0 14,0 — 3,4 3,4 10,0 

80-Parlament Cat. 37,8 4,0 — 16,0 28,0 — 4,0 4,0 4,0 

Tots els partits del que podríem anomenar «are conservador» (CiU, 
UCD, AP-CD i Extrema Dreta) presenten una implantació en aquesta 
categoría molt superior a la que teñen en el conjunt de l'electorat. El 
contrari passa amb els partits d'esquerra. Continua, dones, la tradicional 
identificació entre la majoria del clergat i les opcions conservadores 
malgrat els avengos en les relacions entre els partits d'esquerra i l'Esglé-
sia católica. 
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Estudiants 

És la categoría mes abstencionista en les legislatives-79 i les muni
cipals-79, pero se sitúa al nivell de la mitjana en les parlamentáries-80. 
Cal dir, pero, que la mostra d'estudiants (principal + complementaria) 
no és la mateixa el 79 que el 80, malgrat que la diferencia no sigui massa 
gran: 39 i 51 entrevistats respectivament. Els 12 de mes9 que hi ha el 80 
son estudiants que no varen poder votar en les eleccions legislatives 
i municipals de 1979, i els hem incorporat per tal de teñir una mostra 
representativa de l'electorat de cada moment. 

En general, s'observa una tendencia a millorar la participació elec
toral deis estudiants ja que l'increment del seu nivell d'abstenció entre 
les legislatives-79 i les municipals-79 és mes baix que el que experimenta 
la mitjana de Lleida i l'augment de la participació entre les municipals-79 
i les parlamentáries-80 també és mes fort entre els estudiants que a 
nivell general. 

El vot estudiantil es distribueix per tot el ventall d'opcions des de 
l'extrema dreta fins a l'extrema esquerra, mes concentrat, pero, en les 
grans opcions a nivell general. Lleugerament inclinat cap a l'esquerra 
en les legislatives-79 i les municipals-79 (el vot jove, dones, no és tant 
d'esquerres com molta gent pensa), s'aguditza aquest desequilibri en les 
parlamentáries-80. Aquest canvi pot teñir dues explicacions: a) que real-
ment indiqui una major inclinació del vot estudiant cap a 1'esquerra; 
b) que la mostra de «nous electors» en les parlamentáries-80 estigui es-
biaixada cap a l'esquerra. Les limitacions d'aquesta análisi ens impe-
deixen donar una resposta clara a aquest interrogant. De tota manera, 
tal com es produeixen les variacions es mes versemblant la primera hi
pótesi i el biaix, cas d'haver-n'hi, seria molt poc important. 

QUADRE 19 

Estudiants 

Nac. 
Abst Ex.Dr. AP-CD VCD CiU ERC PSC PSUC Radicáis Ex.Esq. 

79-Legislatives 38,0 — 2,9 11,4 11,4 6,8 14,3 5,8 5,8 — 

79-MunicÍpals 49,0 — 1,7 3,4 12,1 7,0 12,1 7,0 — 53 

80-ParIam. Cat. 42,7 1,6 — 3,2 13,2 11,4 14,8 8,2 5,0 1,6 

9. Xifra proporcional al nombre d'estudiants incorporáis al cens electoral 
entre 1979 i 1980. 
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Com es pot veure en el quadre, PSC i CiU son les opcions amb 
millor implantado entre els estudiants, mentre que ERC se sitúa gairebé 
al seu nivell en les parlamentáries-80. Cal remarcar la davallada d'UCD 
en les municipals-79, fenomen que ja hem vist en altres categories i que 
té una explicado semblant. Per la seva banda CiU, ERC i PSUC van 
millorant, d'elecció en elecció, la seva implantado entre els estudiants, 
mentre que el PSC, amb una evolució una mica irregular, es manté esta
ble. Finalment, cal dir que és la categoría on obtenen mes suport les can-
didatures «nacionalistes radicáis» (BEAN, Nacionalistes d'Esquerra) i les 
d'extrema esquerra. 

Jubiláis 

El nivell de participado d'aquesta categoría ha estat bastant irre
gular: lleugerament superior a la mitjana en les legislatives-79, decreix 
fortament en les municipals per tornar al nivell de la mitjana en les 
parlamentáries-80. 

D'inclinació esquerrana, el seu vot está molt bipolaritzat entre les 
dos grans opcions estatals (PSC i UCD) amb inicial hegemonía socialista 
i major equilibri de forces en les parlamentáries-80. 

QUADRE 20 

Jubilat s 

Vota pero 
Abst. AP-CD UCD CiU ERC PSC PSUC no respon 

79-Legislatives 31,0 1,6 19,6 43 6,6 26,2 2,6 8,2 

79-Municipals 51,0 U 10,0 3,2 63 18,8 23 6,3 

80-Parlament Cat. 43,4 — 143 53 10,0 15,7 2,9 8,6 

També l'ERC hi mostra un bon nivell d'implantació, lógicament 
explicable peí seu carácter d'opció «histórica». 

Cal teñir en compte que és una categoría fonamentalment «mascu
lina» ja que bona part de les dones majors de 65 anys continúen cen-
sant-se com a mestresses de casa. En aquest aspecte ens va semblar mes 
útil seguir el críteri censal que ens podía permetre diferenciar, de ma
nera aproximada, entre aquelles persones que havien estat població 
activa i s'havien jubilat, per una banda, i tots els majors de 65 anys, per 
altra. El carácter «ex-actiu» i predominantment «masculi» d'aquest elec-
torat explicaría la seva tendencia esquerrana, a diferencia de la tenden
cia conservadora que s'observa entre els majors de 63 anys, grup predo
minantment femení. 
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Mestresses de casa 

Categoría amb un percentatge de participació al nivell de la mitjana 
local en les legislatives-79 i les municipals-79, continua incrementant la 
seva abstenció en les parlamentáries-80, i se sitúa en un nivell de parti
cipació inferior a la mitjana. El fort increment de l'abstenció en les 
municipals-79 és causat peí comportament abstencionista d'un impor-
tant sector de votants UCD en les leeislatives-79. 

QUADRE 21 

Mestresses de casa 

Vota perd 
Abst. AP-CD UCD CiU ERC PSC PSUC norespon 

79-Legislatives 32,0 2,8 23,5 7,7 1,2 17,8 3,6 . 8,9 

79-Municipals 42,5 2,4 16,5 8,1 1,8 16,5 3,2 7,0 

80-Parlament Cat. 45,3 — 16,5 12,0 1,9 11,6 3,0 5,0 

El vot d'aquesta categoría está orientat majoritáriament cap al cen
tre i la dreta, i hi és UCD el partit hegemónic. Es tracta d'un vot bastant 
bipolaritzat —UCD i PSC—, amb CiU com a tercer en discordia en les 
parlamentáries-80; ERC i PSUC hi teñen molt baixa implantació. Aquest 
darrer, tanmateix, hi podría teñir una implantació millor que la reflectida 
en el quadre, ja que és molt probable que algunes mestresses de casa 
de medi obrer tampoc hagin declarat el seu vot comunista. 

Peí que fa a les tendéncies d'evolució, UCD, després de la davallada 
de les municipals-79, es manté estable en les parlamentáries-80, mentre 
que CiU va augmentant contínuament la seva implantació, tot el con-
trari del PSC que en va perdent a cada elecció en benefici, sembla, de 
CiU (les limitacions d'aquest estudi ens impedeixen donar tina resposta 
mes concreta en no disposar de les trajectóries de vot individualitzades). 
En tot cas pero, sembla evident que el fet de no teñir un treball inde-
pendent de la llar familiar, potencia la identificació de la mestressa de 
casa amb la conservació de Testructura familiar tradicional i la fa mes 
sensible ais valors ideológics dominants. La diferenciació de les mes
tresses de casa segons pertanyin a les capes obreres, mitjanes, e t c . , ens 
permetria, sense dubte, afinar mes la nostra análisi, pero desborda el 
marc d'aquest treball inicial per les raons que ja hem exposat. 
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4.2. Sexe 

Homes 

Els homes teñen un nivell de participació Ueugerament superior a 
la mitjana en totes les eleccions. ParaHelament a la tónica general, en les 
municipals-79, experimenta un fort increment del percentatge d'absten-
ció en base, fonamentalment, al comportament abstencionista que adop
ta un sector de l'electorat UCD, sobretot, pero també del PSC. 

QUADRE 22 

Homes 

Nac. 
Abst. Ex.Dr. AP-CD UCD CiU ERC PSC PSUC* Radicáis Ex.Esq. 

79-Legisl. 31,8 0,6 2,8 14,2 5,0 4,1 23,0 9,1 1,3 0,9 
•i 

h 

79-Municip. 44,0 — 1,6 8,2 6,4 43 20,5 8,6 03 03 

80-Parl. Cat. 41,6 0,8 — 8,0 9,4 4,8 17,1 8^ 1,4 03 

* Percentatges no corregits. 

L'orientació del vot masculí és clarament esquerrana per la impor
tancia quantitativa deis obrers. encara que s'observa una tendencia a 
un major equilibri, a partir del creixement de CiU i la pérdua d'implan-
tació del PSC que, aixó no obstant, és l'opció ámpliament majoritária 
en totes les eleccions. UCD es manté estable després de la davallada de 
les municipals-79. 

Dones 

Les dones mostren un nivell de participació Ueugerament inferior a 
la mitjana en totes les eleccions, amb una tendencia evolutiva igual 
que la general. També en el cas de les dones el fort descens en el nivell 
de participació que s'observa en les municipals-79 és causat fonamen
talment peí comportament abstencionista d'un important sector de l'elec
torat UCD i, en molt menor grau, del PSC en les legislatives-79. 

El vot femení es dirigeix majoritáriament cap a les opcions de cen
tre i de dreta, i es produeix una situació d'equilibri en les municipals-79 
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QUADRE 25 

Dones 

A&5í. i4P-CZ> t/CD CiU ERC PSC PSUC 

79-Legislatives 34,4 1,7 22,2 7,1 2,3 19,0 3,1 

79-Municipals 46,6 1,7 13,9 8,1 3,1 163 4,0 

80-Parlament Cat. 443 — 13,6 11,4 4,5 14,4 2,8 

que torna a inclinar-se cap a la dreta en les parlamentáries-80. És un vot 
molt polaritzat entre UCD i PSC, ais quals poc a poc va atangant-se CiU. 

Igualment que en la participado, les tendéncies d'evolució del vot 
segueixen la tónica general: forta davallada d'UCD en les municipals-79 
i lleuger retrocés en les parlamentáries-80; creixement progressiu de 
CiU i ERC, sobretot en les legislatives catalanes; decreixement continuat 
del PSC i variació irregular del PSUC que millora la seva implantació 
entre l'electorat femení en les municipals-79 (ja n'hem parlat abans) péró 
perd forga en les parlamentáries-80 i se sitúa per sota del nivell que 
tenia en les legislatives-79. 

•i • 

Gráfica comparativa de la composició per sexe deis electorats 

100 % H PSUC PSC ERC CiU UCD 0 % H 
• • L 

0 % D 50 % 100 °/o D 
r 

Com es pot veure la posició deis partits en la gráfica és coincident 
amb la classificació per tendéncies «dreta-esquerra» que podría establir-se 
entre aqüestes mateixes opcions. Coincidencia a la qual no pot donar-se, 
pero, una explicació simplista. 

Si fem ara una análisi comparativa veurem que les tendéncies d'evo
lució del comportament electoral son les mateixes en un i altre sexe, 
excepte alguna petita excepció. Aixó vol dir que els «factors conjuntu-
rals» incideixen per igual en els homes que en les dones i, per tant, que 
les diferencies observades en el seu comportament (nivell de participació 
lleugerament mes alt en els homes que en les dones; majoria masculina 
en l'electorat d'esquerres i femenina en el centre i dreta) obeeixen a 
factors de tipus «estructural» lligats al rol diferenciat que dones i homes 
juguen en la nostra societat. 

Per altra banda, el fet que el percentatge de vots d'esquerres sigui 
mes alt entre els obrers que entre els homes i que el vot conservador 
sigui mes alt entre les mestresses de casa que entre les dones, confirma 
un cop mes el parer determinant que juga la categoría sócio-professional 
en el procés d'identificació de l'elector amb una o altra tendencia polí-
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tica, mentre que el sexe té un paper mes secundan, en uns casos reforga 
la influencia d'aquella «variable principal» i en altres l'amorteix. 

4.3. Edats 

18-22 anys 

QUADRE 24 

18-22 anys 

Nac. 
Abst. Ex.Dr. AP^D VCD CiU ERC PSC PSUC Radicáis Ex.Esq. 

79-Legislat. 36,0 3,4 1,2 103 8,6 7,0 15,5 4,4 3,4 — 

79-Municip. 50,0 1,0 1,2 4,9 83 7,4 13,9 6,7 33 1,2 

80-Parlam. Cat. 423 U — 5,0 13,8 7,8 14,8 73 3,7 1,0 

Categoría abstencionista en les legislatives-79 i les municipals-79 se 
sitúa al nivell de la mitjana local de participacíó en les parlamentáries-80. 
(Cal teñir en compte les variacions introduídes en la mostra d'aquesta 
edat que ja hem explicat en parlar deis estudiants.) La introducció de 
joves que podien votar per primera vegada no pot explicar, pero, el sen
sible increment de la participacíó en les parlamentáries-80 ja que a les 
eleecions del 79 el grup d'electors que podien votar per primer cop era 
encara mes nombrós i el seu nivell d'abstenció va ésser superior a la mit-
jana. La millora en el nivell de participacíó s'ha de situar, dones, dins de 
la tónica general mes participativa en aqüestes primeres legislatives cata
lanes, millora que ha estat mes sensible en els grups que havien tingut 
un percentatge d'abstenció mes alt en les municipals-79. 

Aquest és el grup d'edat que presenta una distribució de vot mes 
dispersa i la seva orientació és esquerrana. L'opció majoritária en totes 
les eleecions és el PSC. Cal remarcar també la bona implantació de l'ERC 
i, sobretot, de CiU que en les eleecions al Parlament de Catalunya se 
sitúa al nivell del PSC en rebre el vot de bona part d'aquells votants 
UCD en les legislatives-79 que s'havien abstingut en les municipals-79; 
també el PSUC hi millora la seva implantació d'elecció en elecció. Final-
ment cal esmentar que és en aquest grup on teñen una millor implanta
ció les opcions de tipus mes radical: independen tistes, extrema dreta i 
extrema esquerra. 
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23-42 anys 

QUADRE 25 

23-42 anys 

79-Legislat. 

79-Municip. 

Nac. 
Abst. Ex.Dr. AP-CD UCD CiU ERC PSC PSUC Radicáis Ex.Esq, 

32,3 

40,6 

80-Parlam. Cat. 43,6 

0,4 0,4 18,1 6,9 0,4 23,2 73 

10,3 8,2 4,8 20,7 8,8 

9,9 10,6 5,5 153 6,7 

0,4 

0,3 

1,1 

1,6 

0,2 

Presenta un nivell de participació molt pfoper a la mitjana, excepte 
a les municipals, en les quals és sensiblement superior. En aquest grup, 
el continuat increment de l'abstenció es realitza fonamentalment sobre 
la base de l'electorat UCD en les municipals-79, i de l'electorat socialista 
en les parlamentáries-80. 

Per altra banda presenta, com el grup anterior, una orientació es-
querrana del vot que s'equilibra, pero, en les parlamentáries-80. Al ma-
teix temps la distribució del seu vot és molt menys dispersa que en aquell 
grup, amb el PSC com a opció majoritária i UCD com a segona forga, 
molt per sobre de la resta d'opcions malgrat les importants pérdues que 
ambdós partits han tingut des de les legislatives-79. 

43-62 anys 

QUADRE 26 

43-62 anys 

Abst AP-CD UCD CiU ERC PSC PSUC 

79-Legislatives 

79-Municipals 

80-Parlament Cátala 

33,8 

48,1 

42,1 

5,1 

1,0 

19,4 

13,9 

13,2 

4,2 

6,5 

9,7 

2,1 

2,4 

43 

19,8 

17,2 

16,1 

6,2 

5,8 

5,8 

grup mostra un 
la mitjana excepte en les municipals en les quals és inferior. Tot sembla 
indicar que també en aquest grup el fort descens de la participació en 
aqüestes darreres eleccions es conseqüéncia, sobretot, del comportament 
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abstencionista d'un important sector de votants AP i UCD en les legis-
latives-79. 

L'electorat de 43-62 anys ja no és majoritáriament esquerrá sino que 
es troba repartit a parts iguals entre l'esquerra i el centre-dreta. El PSC 
continua essent l'opció majoritária, pero amb molt poc avantatge sobre 
la UCD, i també cal remarcar la continua millora de la implantació 
de CiU. 

63 anys i mes 

QUADRE 27 

63 anys i mes 

Abst. AP VCD CiU ERC PSC PS UC 

79-Legislatives 31,0 1,7 25,0 9,1 5,7 21,6 2,3 

79 Municipals 47,7 — 12,6 7,2 5,4 17,1 2,3 

80-Parlament Cátala 43,8 — 15,8 9,9 6,9 13,9 3,0 

El grup de mes edat presenta uns nivells de participació propers a 
la mitjana. També aquí s'observa clarament que l'increment de l'absten-
ció en les municipals-79 es produeix, fonamentalment, en base a les 
pérdues d'UCD, pero és també considerable, en aquest cas «l'aportació» 
del PSC. 

Excepte en les municipals, és un grup inclinat cap al centre i la dreta 
amb UCD com a opció principal. El seu vot és bastant concentrat en els 
partits majoritaris pero en un grau mes baix que el grup anterior. 

Comparant els quadres respectius, poden apreciar-se les diferencies 
entre el comportament electoral d'aquest grup i el deis «jubilats» sobre 
la base de la diferent composició sociológica de cada un: el conjunt de 
majors de 63 anys s'inclina mes cap a UCD i CiU i menys cap a ERC i PSC 
que els jubilats. Si, com hem dit abans, la diferencia de composició entre 
ambdós grups és el major percentatge de dones entre els majors de 
65 anys, les diferencies observades en el comportament electoral son 
plenament coherents amb la tendencia majoritáriament conservadora 
del vot femení que hem constatat mes amunt. 

En síntesi, dones, el factor edat no provoca diferencies apreciables 
en el nivell de participació. En canvi sí que son diferenciats els com-
portaments deis grups d'edat peí que fa referencia a la inclinació i a la 
concentració del vot: tendencia majoritáriament esquerrana i distribu-
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ció dispersa en els grups mes joves (18-22 i 2342) mentre que s'observa 
un equilibri de forces o majoria de centre-dreta i una distribució mes 
concentrada en els grups de mes edat (43-62 i mes de 63). 

5. EVOLUCIÓ DELS ELECTORATS (1979-1982) 

L 

5.1. Aspectes generáis 
\ 

r 

El darrer punt de la nostra enquesta era realitzar un estudi de 
prospectiva sobre l'evolució del vot davant d'unes eleccions que slia-
guessin celebrat en aquells moments, I aixó amb un doble objectiu: 

r ^ ^ ^ ^ 

a) obtenir una «fotografía» de l'estat d'opinió de l'electorat en aquell 
moment; i b) analitzar les variacions en la composició deis electorat$ 
mitjangant un estudi individualitzat de la trajectória del vot deis en-
questats. 

• •• j • 

Peí seu carácter conjuntural, els resultáis de l'enquesta dopinió 
s'han de situar sempre en el context del moment en que s'han realitzat 
les entrevistes. En el present cas cal teñir en compte quatre elements 
definitoris del contex poli tic en el qual va realitzar-se: 

.• 

• T í . 
L 

• ' I • ' 

1. La crisi de la UCD havia esclatat i acabava de produir-se l'escissió 
del seu sector mes progressista. 

2. La «gran dreta» promocionava la figura de Fraga Iribarne i el 
seu projecte de «majoria natural» per tal de decantar cap ais seus in-
teressos la crisi de la UCD. La victoria d'AP en les eleccions al Parlament 
de Galicia consolidava i prestigiava aquesta operació. 

3. Al mateix temps aquesta situació reforgava l'alternativa socialis
ta que, a mes a mes, comptava amb els efectes favorables de les recents 
victóries electorals a Franga i a Grecia. 

4. Els comunistes es trobaven també en una greu crisi interna tant 
a nivell cátala com estatal, pero encara no havia cristal-lítzat definitiva-
ment l'escissió en el PSUC. 

Aquests son, dones, els elements específics del marc en el qual s'han 
1 L 

de situar els canvis en el comportament electoral deis ciutadans i que 
ara entrarem a analitzar. 

A nivell de Lleida ciutat, d'haver-se realitzat unes eleccions legisla-
tives a les Corts espanyoles en el moment que va fer-se l'enquesta, els 
resultats haurien estat els següents: 

Com es pot observar AP-CD experimenta un aveng molt important; 
també incrementen el seu percentatge el PSC i mes lleugerament, ERC 
i CiU. En canvi el PSUC reculava, encara que poc i la UCD sofría un 
espectacular descens. 
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QUADRE 28 
Resultáis legislatives/Sondatge legislatives 1982 

Prospectiva Reals 
Legislatives-82 Legislatives-79 

(% s/participants) 

1) PSC 
2) UCD 
3) AP-CD 
4) CiU 
5) PSUC 
6) ERC 

34,0-36 % 
15,0-16 % 
11,5-12,5 % 
11,013 % 
10,013 % 
6,0-7% 

30% 
27% 
5% 

11% 
14% 
5% 

Aqüestes variacions implicaven una modificado important en el pa
norama polític Ueidatá, passant d'una estructura bipartidista (PSC-UCD) 
amb dues forces secundarles (PSUC i CiU) i dues minoritáries (ERC-AP), a 
una altra estructura amb clara hegemonía del PSC i evolucionant la resta 
d'opcions cap a un mes gran equilibri de forces entre elles.10 

Pero si bé és important captar les tendéncies d'evolució del vot, tant 
o mes important és analitzar com es produeix aquesta evolució, com es 
realitzaríen els transvasaments de vot; cosa que ens permetrá un millor 
coneixement de la dinámica del comportament electoral a Lleida ciutat. 

Per aixó, analitzarem opció per opció en un doble sentit: a) orien
tado del vot, en les hipotétiques properes legislatives del 82, deis elec-
tors de cada opció en les legislatives-79; i b) orientado del vot en les 
legislatives-79 del conjunt d'electors que declaren la intenció de votar 
per una opció determinada en les hipotétiques properes legislatives-82. 

5.2. Abstenció 

QUADRE 29 
Abstenció 

Comportament en les 82 Leg. Comportament en les 79-Leg. 
deis abstencionistes en les 79-Leg. deis que s'abstindran en les 82-Leg, 

22,6 % Abstenció 28,8 % No havia votat 
23,4 % Indecisos de votar 24,6 % No respon si va votar 
16,4 % Votará PSC ( 17,8 % Va votar, no diu a qui 
9,5 % Votará pero indecís d'opció t 9,6 % Va votar PSC 
4,0 % Votará CiU / 6,8 % Va votar UCD 

41,2 < 4,0% Votará ERC 46,4 ) 4 ,1% Va votar CiU 
3,3 % Votará PSUC ( 4,1 % Va votar ERC 
2,2 % Votará AP 4,0 % Altres 5 partits 
1,8 % Votará UCD 
6,6% No contesta 

10. Segurament, els esdeveniments que stian anat succeint després modificaran 
aqüestes previsions. En tot cas, pero, aquesta qüestió no afecta gaire l'objectiu 

central del nostre treball: l'estudi deis canvis de comportament de l'electorat. 
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Com pot deduir-se d'aquests quadres l'electorat abstencionista expe
rimenta sensibles modificacions: el 41 % deis que varen abstenirse en les 
legislatives-79 declaren la seva intenció de votar en les hipotétiques legis-
latives que s'haguessin celebrat a primers del 82, i com a contrapartida 
el 46 % deis que declaren la seva intenció d'abstenir-se en les legislati-
ves-82, varen participar en les del 79. 

Tenint en compte que aquests percentatges son exagerats per causa 
de la subrepresentació de l'abstencionisme «constant»,11 cal situar entre 
el 25-30 % la renovació real de l'electorat abstencionista, proporció que 
podem considerar dins deis límits de la normalitat.12 

5.3. AP-CD 

QUADRE 30 

AP/CD 

Opció en les 82-Leg. 
deis votants CD 79-Leg. 

Opció en les 79-Leg. 
deis que votaran AP/CD-82 

67,9 % Votaran AP-CD 
7,1 % Votaran UCD 
3,6 % Votaran Extr. Dreta 

14,2 % Indecisos d'opció 
7,1 % Indecisos de votar 

53,7 % 
28,4 % 
3,0 % 
3,0% 
3,0 % 
8,9 °/o 

Havien votat UCD 
Havien votat AP/CD 
Havien votat Extr. Dreta 
Havien votat CiU 
Havien votat PSC 
No havien votat 

El fort increment d'aquesta opció en unes hipotétiques legislatives 
és degut quasi exclusivament al traspás massiu de votants UCD-79 que, 
davant la crisi d'UCD, opten per una opció mes netament conservadora: 
el 54 % deis que declaren la seva intenció de votar AP-CD havien votat 
UCD en les legislatives-79. (Les aportacions d'altres opcions son molt 
margináis.) La composició social d'aquest electorat tránsfuga és molt 
semblant a la de l'electorat UCD. 

En canvi, deis votants AP/CD en les legislatives només una part molt 
reduida (11 %) no repetirien el sentit del seu vot en les legislatives-82, 
mentre que el 68 % sí que el repetiría i el 21 % es mostrava indecís. 

11. El percentatge d'abstencionisme constant que reflecteix Tenquesta és anor-
malment molt baix. Per altra banda, no és gaire arriscat considerar que el com-
portament habitual de bona part de les persones que han rebutjat de contestar 
l'enquesta és l'abstenció. 

12. Vegeu: A. LANCELOT: L'ábstentionisme electoral en Frunce; M. SINEAN - J. 
Mossuz - LAVAU: Sociologie de Vabstention dans huit Bureaux de vote parisiens, 
Rev. Fr. Se. Pol, 1-1978. 
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5.4. UCD 

L'electorat d'UCD es descomposa en diverses direccions: el 40 % 
deis votants UCD en les legislatives no repetiría el sentit del seu vot, un 
23 % es troba indecís i només el 37 % tornaría a votar UCD. En no rebre 
prácticament «aportacions» d'altres opcions, l'electorat UCD-82 queda 
redu'ít ais «fidels» que repeteixen el seu vot (37 % deis votants UCD-79 
i que ara representen el 88 % del seu electorat). 

QUADRE 31 

UCD 

Opció en les 82-Leg. deis votants Opció en les 79-Leg. deis que votaran 
UCD79 UCD-82 

373 % Votaran UCD 87,5 % Havien votat UCD 
14,8 % Votaran AP/CD 6,7 % No havien votat 
13,1 % Indecisos d'opció 3,9 % Havien votat CiU 
8,6% Votaran PSC 1,9% Havien votat AP/CD 
8,8 % Votaran CiU 
9,8 % Indecisos de votar 
4,1 % Abstenció 

La «fuga de vots» mes important es produeix cap a AP/CD (15 % 
deis votants UCD-79) pero també cap a CiU i el PSC (9 % en ambdós 
casos): un important sector de l'electorat UCD-79 busca opcions políti-
ques mes clarament definides i els conflictes interns en son un reflex 
fidel. 

UCD experimenta pérdues generalitzades en totes les categories só-
cio-professionals. Entre els obrers la seva implantació baixa del 15,2 % 
al 6,5 % (°/o sobre participants) en benefici del PSC, d'AP/CD i els 
indecisos. La pérdua d'electorat entre els empleats, categoría en la qual 
dominava el 79, expressa una desorientació ja que la majoria se sitúen 
com a indecisos. Peí que fa a les mestresses de casa la seva implantació 
baixa del 34,5 % al 19,5 %, i queda ara com a segona for^a per sota del 
PSC; en valors absoluts és la categoría que aporta el gruix de les pérdues 
donada la similar composició de l'electorat tránsfuga i l'electorat UCD. 
En les altres categories les pérdues d'implantació son també prope
res al 5 0 % . La categoría on millor es manté és entre els jubilats on 
la seva implantació només baixa del 28,6 % al 21,7 % (% sobre parti
cipants) . 

D'aquestes pérdues, l'estructura de l'electorat centrista no se'n re-
senteix, dones, excessivament. La variació mes important és l'increment 
de la presencia relativa de jubilats en el seu electorat (passa del 9,7 % 
al 14,4 %) que apareixen, juntament amb les mestresses de casa, com 
els «nuclis durs» de l'opció UCD. 
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5.5. CiU 

El fet que el seu percentatge en unes hipotétiques legislatives se 
sitúes en un nivell només lleugerament superior al de les legislatives-79, 
podría fer-nos pensar, en un primer cop d'ull, que l'electorat «conver-
gent» es manté molt estable. Tanmateix el quadre següent és prou elo-
qüent per a adonar-nos que aquella «estabilitat» és només aparent. 

QUADRE 32 

CiU 

Opció en les 82-Leg, 
deis votants CiU-79 

Opció en les 79-Leg. 
deis que votaran CiU-82 

40,0 °/o 
12,5 % 
12,5 % 
12,5 °/o 
10,0 % 
5,0 % 
2,5 % 
7,5 % 
7,5% 

Votaran CiU 
Votaran ERC 
Votaran ERC 
Indecisos dpoció 
Votaran PSC 
Votaran UCD 
Votaran AP/CD 
Indecisos de votar 
Abstenció 

49,2 % Havien votat CiU 
30,8 % Havien votat UCD 
15,4 % No havien votat 
1,5 % Havien votat PSC 

L'electorat de CiU experimenta una important transíormació: no
més el 40 % deis votants CiU en les legislatives-79 tornaría a votar segur 
per la mateixa opció, mentre que un altre 40 % no repetirla el sentit del 
seu vot i un 20 % es mostra indecís. Els tránsfugues de CiU van majo-
ritáriament cap a opcions mes a l'esquerra (ERC + PSC = 22,5 %) mal-
grat haver-hi, també, alguns desplagaments cap a la dreta (AP/CD + 
+ UCD = 7,5 %) i altres cap a l'abstenció (7,5 %) . 

Aqüestes pérdues, pero, les compensa amb escreix en recollir la in-
tenció de vot del 9 % almenys deis que varen votar UCD en les legisla
tives-79 i la d'electors que no havien votat (per abstenció o perqué no 
tenien l'edat). 

Aqüestes variacions repercuteixen sobre Festructura social del seu 
electorat que perd implantació entre els obrers i els empleats; en canvi, 
grácies a la incorporado d'ex-votants UCD, millora la seva implantació 
entre els quadres mitjans i els propietaris i la consolida entre les mes-
tresses de casa. 

Finalment, i a nivell de valoració global, el fet de perdre electorat 
per l'esquerra i guanyar-ne per la dreta evidencia que, per part de l'elec
torat, hi ha una progressiva identificació de CiU com a opció conser
vadora. 
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5.6. ERC 

Cas semblant al de CiU és el de l'ERC: el lleuger increment del seu 
percentatge respecte al de 1979 que sembla indicar una gran estabilitat 
del seu electorat amaga en realitat una sensible transformado d'aquest, 
menys important, pero, que en el cas de CiU. 

QUADRE 33 

ERC 

Opció en les 82-Leg. 
deis votants ERC-79 

59,5 % Votaran ERC 
19,0 % Votaran PSC 
14^ % S'abstindran 
4,8 % Indecisos de votar 
2,4 % Votaran nacionalistes radicáis 

Opció en les 79-Leg. 
deis que votaran ERC-82 

53,2 % Havien votat ERC 
21^ % Havien votat CiU 
12,8 % No havien votat 
4,2 % Havien votat UCD 
2,1 % Havien votat PSC 

Aproximadament el 35 % deis deus votants en les legislatives-79 no 
tornaría a votar ERC en les hipotétiques del 82. El seu alineament amb 
CiU i UCD en el Parlament de Catalunya fa que el 20 % deis seus elec-
tors en les legislatives-79 hagin decidit votar ara per una opció mes co-
herentment d'esquerra (PSC); pero compensa, al mateix temps, aqüestes 
pérdues amb tránsfugues de CiU que volen situar-se en una opció mes 
progressista. 

5.7. PSC 

L'aveng del PSC en les hipotétiques legislatives es fa sobre el man 
teniment de 1'electorat socialista en les legislatives-79 i amb la incorpora 
ció d'electors provinents d'altres opcions. 

QUADRE 34 

PSC 

Opció en les 82-Leg. 
deis votants PSC-79 

Opció en les 79-Leg. 
deis que votaran PSC-82 

70,2 % Votaran PSC 
8,8 % Indecisos d'opció 
8,1 % Indecisos de votar 
3,7 % Abstenció 
2,2 % Votaran PSUC 
7,0 % Opcions diverses 

63,9% 
13,4 % 
7,0 % 
5,7 % 
2,7% 
2,7% 

Havien votat PSC 
No havien votat 
Havien votat UCD 
Havien votat PSUC 
Havien votat ERC 
Havien votat CiU 
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És l'opció que millor manté el seu electorat-79: només un 14 % no 
tornaría a votar PSC, que es dispersa en diverses direccions mentre que 
el 70 % repetiría el sentit del seu vot i el 16 Yo es mostra indecís. 

La pérdua del 14 % de votants-79 es veu compensada amb escreix 
per la incorporació d'electors amb comportaments diversos en les legis-
latives-79: fonamentalment persones que s'havien abstingut, joves que 
no tenien edat per votar, votants d'UCD i del PSUC; en menor proporció 
també n'incorpora que havien votat ERC o CiU en les legislatives-79. 

A nivell global, l'oferta política d'ampli espectre que presenta 'el 
PSOE i una conjuntura favorable per raons diverses (els trets principáis 
de la qual ja hem esmentat en iniciar aquesta part del treball) explicarien 
aquests moviments. 

5.8. PSUC 

La pérdua d'iniciativa política del PSUC i del PCE i els conflictes 
interns en ambdós partits semblen ésser els factors que determinen un 
retrocés en l'acceptació del PSUC per part de l'electorat. 

QUADRE 35 

PSUC 

Opció en les 82-Leg. 
deis votants PSUC-79 

58,8 % Votaran PSUC 
21,2 % Votaran PSC 
12,5 °/o Indecisos d'opció 
5,0 °/o Indecisos de votar 
2,5 % Votaran Ext. Esq. 

Opció en les 79-Leg. 
deis que votaran PSUC-82 

69,1 % Havien votat PSUC 
8,8 % Havien votat PSC 
5,9 °/o Havien votat Ext. Esq. 

13,2 % No havien votat 
2,9 % No responen opció 79 

Del conjunt d'electors que varen votar PSUC en les legislatives-79 el 
21 % votaría ara PSC, i el 17 % es mostra indecís i només el 59 % tor
naría a votar PSUC. 

Aqüestes pérdues no es veuen compensades per les «aportacions» 
que rep d'electors amb divers comportament en les legislatives-79: deis 
electors que declaren la seva intenció de votar PSUC, el 13 % s'havien 
abstingut o son joves que no havien pogut votar, el 8 % havien votat 
PSC (representen el 2 % del vot socialista en les legislatives-79), el 6 % 
l'extrema esquerra i el 3 % son persones que no havien declarat la seva 
opció de vot-79 (i que potser ja havien votat PSUC, encara que no té 
massa sentit «amagar» el vot comunista en el 79, i declarar-lo com a in
tenció de futur). 
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Els fets que varen produir-se posteriorment en el PSUC: culminació 
de l'escissió d'un sector important d'afiliats per a constituir un altre par-
tit, i la recuperació de la política i la imatge eurocomunistes, son factors 
que modificarien, amb tota seguretat, aqüestes dades, i situarien el PSUC 
en millor posició per a recuperar els tránsfugues al PSC amb la possibi-
litat, pero, de perdre el sector de l'electorat mes directament identificat 
amb l'escissió. 

CONCLUSIONS GENERALS SOBRE EL SISTEMA 
DE PARTITS A LLEIDA 

A mes de les conclusions particulars a qué hem arríbat en parlar de 
cada opció podem establir, en síntesi, les següents conclusions generáis: 

1. Ens trobem a Lleida amb un sistema multipartidista, com a nivell 
de Catalunya, estructurat en dos «blocs» molí ben definits ideológica-
ment i sociológicament: 

— El bloc de centre i dreta format per AP/CD, CC-UCD i CiU, amb 
forta implantació entre les mestresses de casa, les capes mitjanes assa-
1 aria des, els petits propietaris i els treballadors autónoms i, sobretot, 
entre l'electorat femení en general. 

— El bloc d'esquerra format peí PSC i el PSUC de composició fona-
mentalment obrera, jove i masculina. 

2. La «permeabilitat electoral» entre aquests dos blocs és molt re-
duída; es realitza bé directament o bé per mitjá de l'ERC, situada entre-
mig d'ambdós blocs i que actúa com a «cambra de comunicació» entre 
ells. Aquesta redui'da permeabilitat indica un posicionament ideológic 
bastant definit per part de Velectorat. 

3. En canvi els traspassos de vot a Vinterior de cada bloc ja son 
molt mes importants (sobretot, en el període que estudiem, en el bloc 
de centre i dreta), evident indicador que la identificado entre elector i 
opció política concreta no és encara gaire consolidada. 
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ENCUESTA DE OPINIÓN PUBLICA 

DESCRIPCIÓN SOCIOECONÓMICA 

I) NUMERO DE CUESTIONARIO: 

II) SECCIÓN ELECTORAL: 

III) BARRIO: 

1. SEXO: 

D Hombre. 
D Mujer. 

2. EDAD: 

D Entre 18 y 23 años. 
• Entre 24 y 32 años. 
D Entre 33 y 42 años. 
D Entre 43 y 52 años. 
D Entre 53 y 62 años. 
D Entre 63 y 72 años. 
D Más de 73 años. 
D En blanco/No contesta. 

3. PROFESIÓN: 

a) Del entrevistado: 
b) Del cabeza de familia: 



4. CATEGORÍA SOCIOECONÓMICA: 

D Empresario con más de 5 asalariados. 
D Empresario con menos de 5 asalariados. 
D Asalariado. 
• Régimen de explotación o negocio familiar. 
D Otros. 
D En blanco/No contesta. 

5. CATEGORÍA SOCIO-PROFESIONAL: 

D Obrero. 
D Empleado. 
D Cuadro Medio. 
Q Propietario de actividad industrial o de servicios. 
D Empresario agrícola o ganadero. 
D Funcionario Público. 
• Clérigo. 
D Estudiante. 
• Jubilado. 
D Ama de casa. 
D Sin empleo. 
D Otros. 
D En blanco/No contesta. 

6. NIVEL EDUCACIONAL: 

D Sin estudios. 
D Estudios Primarios. 
D Bachiller Elemental o EGB. 
D Bachiller Superior o BUP. 
D Formación Profesional. 
D Diplomado Grado Medio. 
D Diplomado Superior. 

7. LUGAR DE NACIMIENTO: 

D Cataluña. 
D Andalucía. 
• Resto España. 
D Extranjero. 
D En blanco/No contesta. 

CUESTIONARIO 

8. ¿Con frecuencia lee usted un periódico de información general? 

D Cada día. 
D A menudo. 
• De vez en cuando. 
D Casi nunca o nunca. 
D En blanco/No contesta. 
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9. ¿Ve usted los programas informativos de TVE? 

D Asiduamente. 
D A menudo. 
D De vez en cuando. 
D Casi nunca o nunca. 
D En blanco/No contesta. 

10. ¿Escucha usted los programas informativos de alguna emisora de radio? 

D Asiduamente. 
D A menudo. ; \ 
D De vez en cuando. 
D Casi nunca o nunca. 
D En blanco/No contesta. 

11. ¿Se interesa usted por la política? 

D Bastante o mucho. 
D Un poco. 
D Muy poco o nada. 
D En blanco/No contesta. 

12. ¿Cree usted que la democracia, los partidos políticos y las elecciones Ubres 
son necesarios para el buen gobierno de un país? 

• Sí. 
D No. 
D Da lo mismo. 
D No sabe/No contesta. : 

13. El hecho de que Cataluña tenga Estatuto de Autonomía, Gobierno y Parla
mento propios, ¿cómo lo valora usted? 

' i 
k. 

D Positivamente. |-= 
D Negativamente. l 

D Indiferente. 
• No sabe / No responde. 

14. De las consultas electorales democráticas que se han celebrado (2 elecciones 
a Cortes, Referéndum sobre la Constitución, Elecciones Municipales, Referén
dum sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, Elecciones al Parlamento 
de Cataluña), usted ha participado: 

i 

D En todas. 
D En la moyría. 
D Sólo en algunas. 
D En ninguna. 
D No sabe/No contesta. 
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15. Cuando usted no ha ido a votar, ¿cuál o cuáles de estos motivos han inñuido 
más en ello? 

D Porque no tenía la edad. 
• Porque no le satisfacían las alternativas que se le presentaban. 
D Porque al ser sólo para Cataluña no le interesaban mucho. 
• Porque aquel día no pudo ir a votar. 
O Porque creyó que su voto no era importante. 
Q Porque las anteriores elecciones no habían servido para solucionar los 

problemas más urgentes. 
D Porque estaba cansado de tantas elecciones. 
D Porque no le interesaban las elecciones en general. 
D No sabe /No contesta. 
• Otros (indíquelos): 
D 
D 

i 

16. Cuando usted ha ido a votar, ¿lo ha hecho siempre por el mismo partido? 

a SÍ. 
a No. 
D No sabe / N o responde. 

17. Si usted no ha votado siempre a un mismo partido, ¿puede decirnos cuál o 
cuáles de estos motivos han influido más en su decisión de votar por otra 
opción? 

Q Porque el partido al que usted votó anteriormente no actuó confor
me usted esperaba. 

Q Porque prefería el candidato de otro partido. 
D Porque una cosa son las elecciones de ámbito español y otra las ex

clusivas para Cataluña. 
O Porque creyó que así su voto sería más útil. 
D Porque se lo recomendaron personas de su total confianza. 
• No sabe /No contesta. 
D Otros (indíquelos): 
D 
D 

18. A su juicio cuáles son los principales problemas que tiene planteados nuestro 
país? (Señale un máximo de 5.) 

D Que los precios suben más de prisa que los salarios. 
O La poca atención y control del Gobierno a cuestiones como: la Sani

dad y Salud Pública, la Enseñanza, la Vivienda, Jubilación... 
D El terrorismo. 
• El bajo rendimiento de muchos trabajadores. 
• La incapacidad de muchos empresarios. 
• El paro. 
D El que un reducido grupo de grandes capitalistas controlen la mayor 

parte de la economía del país en su propio beneficio particular. 
O Las excesivas pretensiones de los trabajadores en cuanto a: salarios, 

horarios, fiestas... 
Q La delincuencia y la inseguridad ciudadanas. 
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D Otros (indíquelos): .... 
D 
D 
• 
D No sabe / N o contesta. 

19. ¿Cuáles de estas medidas cree usted que serían más adecuadas para solucionar 
los problemas más graves que tiene planteados el país? (No señale más de 5.) 

• • r 

D Conceder reducciones de impuestos a los empresarios para estimular 
las inversiones privadas qué creen empleo. 

D Que el Estado mediante un aumento de los impuestos sobre los gran
des beneficios y fortunas, aumente las inversiones públicas creadoras 
de puestos de trabajo (empresas públicas, hospitales, viviendas so
ciales...). 

• ...... Ceder a empresas privadas parte de los actuales Servicios Públicos. 
D Prohibir las horas extras para crear nuevos puestos de trabajo. 
D Adelantar la edad de la jubilación para facilitar la incorporación de 

los jóvenes al trabajo. 
D Que haya mayores facilidades de despido para poder modernizar las 

empresas. 
D Mejorar la vigilancia policial. 
D Aumentar la participación de los trabajadores en el control y gestión 

de las empresas. 
n Mayor control público de sectores económicos tan básicos como la ener

gía y la Banca. 
D Otros (indíquelos): 
D 
D 
• No sabe / No contesta. 

20. ¿Puede decirnos, por favor, si usted decidió participar o no en las siguientes 
consultas electorales? (Señale con una cruz —x— la casilla correspondiente a 
su opción.) 

SI NO No re- No con
cuerda testa 

Elecciones Legislativas a Cortes (15-junio-1977) 
Referéndum constitucional (6-diciembre-1978) 
Elecciones Legislativas a Cortes (l-marzo-1979) 
Elecciones Municipales (3-abril-1979) 
Referéndum sobre el Estatuto Catalán 
(25-octubre-1979) 
Elecciones Legislativas al Parlament 
(20-marzo-1980) 

Ú • 

21. ¿Podría decirnos, por favor, la opción política a la que usted votó en cada 
una de las siguientes elecciones? (Señale con una cruz —x— la casilla que 
corresponda a su opción en cada elección. Para facilitar la respuesta se in
dican los nombres de los dirigentes más conocidos de cada partido.) 
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Congreso Diputados 
(15-junio-1977) 
Congreso Diputados 
(l-marzo-1979) 
Ayuntamientos 
(3-abril-1979) 
Parlamento de Catalunya 
(20-marzo-1980) 

Alianza Popular - Coalición Democrática. (AP, CD) 
(Fraga Iribarne) 
Fuerza Nueva, Falange Española 
(Blas Pinar) 
Centristes de Catalunya (Unión de Centro Demo
crático) 
(Adolfo Suárez, Antón Canyellas, Manual Sárraga) 
Moviment Comunista, Lliga Comunista Revolucio
naria, Partit del Treball, ORT, PCOE, OCE-BR 

Esquerra de Catalunya 
(Sólo 15-junio-1977) 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
(Heribert Barrera, Audet, Dr. Puigvert) 
Nacionalistes d'Esquerra (BEAN) 
(Xirinachs) 
Partido Socialista de Andalucía 
(Rojas Marcos) (Sólo 20-marzo-1980) 
Pacte Democrátic per Catalunya (PDC) 
(Sólo 15-junio-1977) 
Convergencia i Unió (CDC-UDC) 
(Jordi Pujol, María Rubies, Joan Oró) 
Partit deis Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) 

(Felipe González, Joan R aven tos, Antoni Siurana) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
(Santiago Carrillo, Pere Ardiaca, Magda Ballester) 
Unió Democrática de Catalunya-Centre Cátala 
(Sólo 15-junio-1977) 
Otros (indicarlo): 

No votó 
No sabe 
No contesta 

22. Si ahora se convocaran nuevas elecciones legislativas a Cortes, ¿participaría 
usted en ellas? (Señalar con una cruz —x— la respuesta correspondiente a su 
opción.) 

D SI. 
a NO. 
D No sabe 
D No responde. 

Si ahora se convocaran nuevas elecciones legislativas a Cortes, ¿a cuál de 
estas opciones votaría usted? (Señalar con una cruz la respuesta correspondien
te a su opción.) (Si estuviese indeciso entre 2 opciones, puede señalarlas.) 
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D Fuerza Nueva, Falange Española (Blas Pinar). 
D Coalición Democrática (Fraga Iribarne). 
D Socialistas (PSC-PSOE) (Felipe González). 
D Moviment Comunista, Lliga Comunista, Partit del Treball, PCOE, 

OCE-BR. 
D Nacionalistes d'Esquerra (BEAN). 
D Unión de Centro Democrático (UCD) (Leopoldo Calvo-Sotelo). 
D Convergencia i Unió (Jordi Pujol). 
D Esquerra Republicana de Catalunya (Heribert Barrera). 
D Comunistas (PSUC-PCE) (Santiago Carrillo). 
D Partido Socialista Andaluz (PSA) (Rojas Marcos). 
D No sabe. 
• No votaría 
D En blanco/No contesta. 
D Otros: 

4 





10. Eleccions a Lleida entre 1890 i 1936: 
Una explicació de la tipologia 

electoral provincial 

Conxita Mir Curco 
Professora d'História 

Estudi General de Lleida 





Aquest article constitueix un breu resum de la meva tesi doctoral 
«Evolució del comportament electoral a la provincia de Lleida entre 
1890 i 1936», llegida a la Faculta! de Filosofía i Lletres de la Universitat 
Autónoma de Barcelona, el novembre de 1982. La necessária síntesi del 
seu contingut ha fet que en el present treball es ressaltessin fonamen-
talment algunes de les interrelacions existents entre comportament elec
toral i estructura sócio-económica de les terres de Lleida, tot oblidant 
l'evolució histórica d'aquest comportament, part important de la tesi 
doctoral que acabo d'esmentar. 

I. PRECISIONS METODOLÓGIQUES 

Sense entrar en explicacions sobre el métode de treball seguit en 
l'análisi de cada una de les époques históriques estudiades en aquest 
treball —la Restauració Monárquica i la II República—/ sí que vull 
referir-me al carácter obligatóriament «ecológic», des del moment en 
qué no és possible teñir accés directe ais individus, de la investigació 
electoral histórica, perqué cree que calen algunes* matisacions terminoló-
giques en relació amb la paraula «ecologia» i al significat que ha arribat 
a assolir en els estudis de sociología electoral desenvolupats fins ara, ais 
quals el meu vol incorporar-se. 

1. Entre 1890 i 1923 van celebrar-se 16 eleccions generáis que slian estudiat 
particularment, així com els comicis provincials i municipals que van teñir lloc 
durant aquest mateix període. Peí que fa ais comicis de l'época republicana, slian 
estudiat els generáis de 1931, 1933 i 1936, els municipals de 1934, els del Parlament 
Cátala de 1932 i els de compromissaris per a l'elecció del President de la Repú
blica de 1936. Tots els comicis a Corts han estat tractats en base ais escrutinis deis 
320 municipis de la provincia de Lleida. 
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Entre els investigadors electoralistes ha existit una polémica mes o 
menys cordial a l'hora d'adoptar un deis models metodológics defensats 
per cada una de les principáis escoles de sociologia electoral. Es parla 
d'estudis ecológics, conductistes, individualistes, i cada autor tendeix 
a adscriure's a algún grup o a fer-los compatibles. 

La diferencia básica entre ells sorgeix a l'hora d'escollir la unitat 
de treball. Els investigadors dits «ecologistes» consideren el grup —una 
coHectivitat— com Tactor electoral básic, que es comporta com a unitat, 
i defineix alguna o algunes tendéncies que el caracteritzen: abstencio
nista, d'esquerres, etc. Els resultats electorals adquireixen una repre-
sentació geográfica i poden ser interpretáis per condicionaments econó-
mics, polítics, socials, etc., definits sobre el mateix territori. 

Els individualistes fixen el seu objectiu en l'análisi de les respostes 
deis individus, que interpreten a partir de considerar alguns estímuls 
que incideixen directament sobre ells: polítics, socials, familiars, psico-
lógics, etc. 

També hi ha geógrafs electorals que es limiten a representar carto-
gráficament els resultats i a interpretar-los segons relacions amb d'altres 
dades electorals recollides a indrets i períodes cronológics diferents. 

A partir del plantejament metodológic escollit per un autor, el ma-
jor problema sorgeix quan s'intenta extrapolar conclusions, sigui del 
grup social a l'individu o viceversa. L'estudi ecológic tracta d'explicar el 
comportament electoral de grups en relació amb variables, els valors de 
les quals son coneguts pels mateixos grups, i així presentar, per exemple, 
coeficients de correlació. Pero aquests coeficients només son válids en el 
nivell estructural en qué s'han format —municipis, comarques, circums-
cripcions, etc.—, i sempre hi ha el risc de voler canviar de nivell, aplicant 
les relacions descobertes entre variables donades per a coHectius ais indi
vidus que les formen. Així mateix, tampoc les conclusions fonnades a 
partir de l'estudi de respostes individuáis no permeten generalitzar i ex
plicar inequívocament les característiques de la població.2 

L'Ecologia sorgeix de les Ciéncies Naturals com a disciplina que 
tracta de comprendre el funcionament d'unitats constituides insepara-
blement per comunitats d'éssers vius i per l'entorn en qué viuen. En 
suma, l'Ecologia estudia unes unitats dites ecosistemes. Els ecosistemes 
es defineixen per unes propietats físiques, químiques, demográfiques, 
etcétera..., i están organitzats de tal manera que les modificacions d u n a 
propietat posen en moviment tots els components del conjunt, fins al 
punt que, al cap d'un temps, res del que hi ha no és igual al que hi havia 
abans.3 

El símil biológic ens diu que un suposat tractament ecológic aplicat 

2. Luis LÓPEZ GUERRA: Niveles de análisis, falacia ecológica y falacia contexr 
tual, a «Revista Española de la Opinión Pública», núm. 48, Madrid, abril-juny 1977, 
fa un bon plantejament d'aquesta problemática. 

3. Ramón MARGALEF: Perspectivas de la teoría ecológica, Blume, Barcelona 
1980, l.B reimpressió. Especialment el capítol «El ecosistema como sistema ciberné
tico», pp. 5-27. 
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a les Ciéncies Socials o a la Historia, a mes de la seva irrenunciable visió 
antropocéntrica, hauria de partir del principi que tot funciona com un 
tot i del coroliari que les conseqüéncies d'un canvi puntual es transme-
ten a tot el conjunt. Per tant, l'análisi ecológica del comportament elec
toral —definit per propietats com grau d'abstenció, orientació del vot, 
etcétera...— ha de partir sempre de la delimitado d'un ecosistema, defi-
nint un grup huma mes el seu entorn físic, social, cultural, económic, 
religiós, polític, e t c . , i unes propietats d'interrelació entre aquests sub-
sistemes —grup huma i entorn— que l'investigador fa confluir cap a l'ex-
plicació causal del fenomen que li interessa estudiar. Així mateix, per 
una aprehensió mes completa, hauran d'incorporar-se a l'estudi els meca-
nismes d'autoregulació que tot ecosistema posseeix davant possibles ten-
sions exercides sobre un factor i, també, deis mecanismes d'intercanvi 
amb d'altres ecosistemes situats fora deis seus mateixos límits geográfics. 

Una análisi ecológica és, per definició, complexa, i requereix la pos-
sessió d'un gran banc de dades fiables, i un tractamerit precís i exhaus-
tiu, que solament pot fer-se per equips d'investigadors especialitzats en 
diferents branques de la ciencia. Per tot aixó, si bé en la investigació 
sobre el comportament electoral de la provincia de Lleida s'ha partit 
de pressupósits metodológics que volien aproximar-se al model que s'a-
caba d'expressar, val a dir que, en molts aspectes, aquesta investigació 
que aquí es presenta pateix de certes limitacions —manca d'un banc de 
dades electorals sistematitzades préviament, estudi poc exhaustiu de va
riables extraelectorals, e t c . .— que potser invaliden una definició estric-
tament ecológica, i és també difícil de delimitar fins a quin punt pot 
definir-se com de geografía electoral, sociologia, o historia. Potser la res-
posta podría trobar-se en l'artificialitat de la compartimentació de la 
inabastable realitat, que és una sola, en ciéncies amb objectius i meto
dología diferents. 

II. ALGUNES QÜESTIONS A RESPONDRE 

A l'inici del treball, i en base a una interdisciplinarietat metodoló
gica, pretenia trobar resposta a algunes de les qüestions que préviament 
m'havia plantejat: 

¿És possible definir, en qualitat de generalització, un comportament 
electoral determinat per a tota la provincia de Lleida? 

¿Els escrutinis de la II República van reflectir algún tipus de tradi-
ció de vot construida durant la Restauració Monárquica? 

¿El comportament electoral es pot explicar d'acord amb un cert 
determinisme deis factors extraelectorals vers els factors electorals? 

L'assignació d'un comportament electoral a un ampie territori és 
una operació aritmética, els factors de la qual son comportaments par-
ticulars. Només pot considerar-se el comportament electoral com una 
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realitat global, i no com un artefacte estadístic, quan existeix homoge-
neitat entre els diversos escrutinis d'una demarcació electoral. Pero, qui 
fixa els límits d'aquesta demarcació? La diferencia entre comportament 
general i comportament particular depén de la subjectivitat de l'investi-
gador o, mes própiament, de l'ámbit territorial que es proposi estudiar. 
Aquell que estudii les eleccions d'un país és possible que es doni per sa-
tisfet quan trobi similituds entre els escrutinis de diverses províncies. 
El que treballa sobre una provincia cercará homogeneitat entre comar
ques i entre municipis. D'altres trobaran mes apropiat investigar com
portaments individuáis. En qualsevol cas, sempre és possible i desitjable 
que convisquin i es complementin diferents nivells d'análisi. 

Sota aquest criteri d'homogene'itat, i després d'haver aprofundit en 
la historia electoral de la provincia de Lleida deis anys de la Restaurado 
i de la Segona República, puc afirmar que no és possible definir un com
portament electoral per a tota la provincia de Lleida. Sense necessitat 
de qüestionar l'artificialitat de la divisió provincial, pot afirmar-se que 
només s'han trobat comportaments característics quan s'ha descendit a 
nivells geográfics inferiors. En realitat, com menor era l'extensió de les 
zones que considerava, menys distingibles eren les conductes deis muni
cipis que les componien, pero ha calgut fixar un límit que em permetés 
definir diferents comportaments sense perdre la perspectiva de conjunt. 
Així han sorgit quatre tipus de comportament electoral,4 tal com poden 
observar-se en el mapa referit a la tipología electoral provincial: el de-
tectat ais municipis de la plana regada de Lleida —comarques del Segriá, 
les Garrigues, part de la Noguera, la Segarra i l'Urgell—; el correspo-
nent a la comarca del Solsonés i municipis limítrofs de l'Alt Urgell, la 
Noguera, la Segarra i 1'Urgell; el definit pels electors de les comarques 
mes grans de la muntanya lleidatana, incloent els dos Pallars i l'Alt Ur
gell, excepte l'extrem meridional; i, com a quart tipus, l'enregistrat per 
dos petits nuclis de municipis corresponents a les comarques de la Valí 
d'Aran i la Cerdanya lleidatana. 

El comportament electoral pot o no sustentar-se en una tradició 
de vot, segons que les seves característiques tinguin o no tinguin persis
tencia al llarg d'una época histórica. Es fa difícil parlar de tradició de 
vot en un país en qué els períodes democrátics han estat epílegs d'una 
dictadura i prólegs de la següent. No obstant aixó, en aquest treball s'ha 
tractat d'esbrinar si les característiques electorals en zones que en algu-
nes eleccions de la Restauració van gaudir d'uns escrutinis no falsejats, 
reapareixen durant la Segona República. Feta l'esmentada observado, pot 
dir-se que tot i que la provincia de Lleida, durant la seva historia elec
toral, va manifestar un comportament electoral global a l'uníson amb 
els canvis que s'anaven produint a Catalunya i a Espanya, el seu territori 
posseeix algunes árees político-electorals amb estructura propia, amb 

4. Vegeu les notes aclaratóries fináis, on s'explica com s'ha establert aquesta 
tipología. 
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un persistent comportament electoral que reflectia una tradició de vot 
capag de sobreviure ais canvis polítics. 

La definició de zones caracteritzables per l'estructura del seu com
portament electoral ha conduit en cada cas al descobriment d'altres tipus 
d'estructures que defineixen igualment aqüestes zones. Dit d'una altra 
manera, les fronteres que s'establien com a conseqüéncia del pas d'un 
tipus de comportament electoral a un altre s'aproximen en gran mesura 
a les determinades per d'altres diferencies, com ho son les referides a 
l'estructura de la propietat agraria, la topografía, l'analfabetisme, etc.5 

(Vegeu mapes sobre l'estructura de la propietat agraria.) 

III . LA INTERRELACIÓ D'ESTRUCTURES: COMPORTAMENT 
ELECTORAL I VARIABLES SÓCIO-ECONÓMIQUES 

El comportament electoral observat en un sol escrutini pot aplicar-se 
com a efecte de l'acció combinada d'una serie de factors de tipus polític, 
ideológic, sócio-económic, geográfic, etc. Algunes d'aquestes causes, per 
la seva permanencia, son estructuráis —super o infra— i d'altres, per la 
seva accidentalitat, conjunturals. 

Els factors conjunturals —com una campanya electoral, un partit 
polític governant, etc.— poden arribar a explicar, fins i tot malgrat els 
factors estructuráis, els resultats d'un escrutini. Pero quan un mateix 
tipus de comportament electoral persisteix durant un temps perllongat i 
revela, per tant, l'adquisició d'una tradició de vót per part de lá comu-
nitat, només pot ser investigat a partir de l'análisi d'un seguit de condi-
cionants que gaudeixin d'un mateix grau de persistencia, o factors es
tructuráis . 

El mateix comportament electoral es converteix, en áquest cas, en 
un factor estructural mes deis que defineixen la «manera de ser» d'una 
coHectivitat, i, en aquest sentit, ja no pot simplíficar-se com a efecte 
—o sigui donat amb posterioritat— d'unes causes pre-existents. Ha pas-
sat a ser contemporani deis seus mateixos factors explicatius, interaccio-
nant amb ells i, d'alguna manera, fins i tot modificant-los. 

Després d'haver estudiat el procés de formació d'una tipologia elec
toral sobre l'artificial marc geográfic de la provincia de Lleida i d'haver 
investigat la seva relació amb d'altres variables, pot deduir-se que el 
comportament electoral que defineix una demarcació geográfica no és 
independent d'altres factors que també poden servir per a delimitar-la. 
D'aquests factors, cree possible dir que va ser l'estructura de la propie
tat de la térra él principal condicionant d1 entre els que determinaren el 

5. Vegeu la cartografía de variables com l'analfabetisme, l'índex d'industria-
lització, altitud, densitat de població, contribució per elector, etc., a la tesi doctoral 
de l'autora. 
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Eleccions II República 
(numerado de treball) 
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LA VALL D'ARAN 
1 Bausán 
2 Les 
3 Canejan 
4 Bossost 
5 Arres 
6 Vilamós 
7 Bordes, les 
8 Arrós i Vila 
9 Betlan 

10 Gausac 
11 Viella 
12 Escunyau 
13 Vilac 
14 Arties 
15 Gessa 
15' Marimanya 
16 Salardú 
17 Bagerque 
18 Tredós 

EL PALLARS SOBIRA 
19 Gil 
20 Sorpe 
21 Unarre 
22 Valencia d'Aneu 
22' Comunitat de Son 
23 Son 
24 Esterri d'Aneu 
25 Esnot 
26 Jou 
27 Estaon 
28 Lladorre 
29 Alins 
30 Esterri de Cardos 
31 Ribera de Cardos 
32 Escaló 
33 Surp 
34 Llessui 
35 Altron 
36 Enviny 
37 Rialb de Noguera 
38 Llavorsí 
39 Tírvia 
40 Farrera de Pallars 
41 Soriguera 
42 Sort 
43 Estac 
44 Montcortés de P. 
45 Peramea 
46 Gerri de la Sal 
47 Baen 
48 Castellás 

EL PALLARS JUSSÁ 
49 Hortoneda de la onca 
50 Claverol 
51 Pobla de Segur, la 
52 Senterada 
53 Pobleta de Bebvei, la 
4̂ Mont-ros 

55 Torre de Cabdella, la 
56 Rarruera 
27 Vilaller 
58 Llesu 
59 Pont de Suert 
59' Selles 
60 Malpás 
61 Durro 
62 Renes 
63 Sarroca de Bellera 
64 Víu de Llevata 
65 Esnluga de Serra 

1Z' Trepadus 
66 Sapeira 
67 Serradell 
68 Salas 
69 Gurp de la Conca 
70 Fígols de la Conca 
71 Tremp 
71' Claret 
72 Talarn 
73 Aramunt 
74 Orcau 
75 Sant Roma d'Abe lia 
76 Abella de la Conca 
77 Isona 
78 Conques 
79 Figuerola d'Orcau 
80 Suterranya 
81 Vilamitjana 
82 Palau de Noguera 
82' Puigcercós 
83Mur 
84 Sant Esteve de la Sarga 
85 Guardia de Noguera 
86 Sant Serni 
87 Llimiana 
87' Els Obacs 
88 Sant Miquel de la Valí 
89 Sant Salvador de Tolo 
90 Benavent de la Conca 
90' Montado 

LA NOGUERA 
91 Baronía de Rialb 
92 Anyá 
93 Vilanova de Meíá 
94 Fontllonga 
94' Rúbies 
95 Ager 
96 Tragó de Noguera 
97 Os de Balaguer 
97' Gerb 
98 Avellanes, les 
99 Santa Linya 

100 Alós de Balaguer 
101 Artesa de Segre 
102 Tossal, el 
103 Ponts 
104 Tiurana 
105 Vilanova de I'Aguda 
106 Cabanabona 
107 Olióla 
108 Tudela de Segre 
109 Préixens 
110 Foradada 
111 Cubells 
112 Camarasa 
113 Castelló de Farfanya 
114 Algerri 
115 Ivars de Noguera 
116 Alfarrás 
117 Albesa 
118 Portella, la 
119 Torrelameu 
120 Menárguens 
121 Balaguer 
121'QuadradeFlix.la 
122 Vallfogona de Balaguer 
123 Sentiu de Sió, la 
124 Bellcaire d'Urgell 
125 Montgai 
126 Bellmunt d'Urgell 
127 Penelles 

128 
129 
130 
130 
131 

132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 

174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 

Linyola 
Térmens 
Bellvís 
Remolins 

Pool, el 
EL SEGRIA 
Palau d'Anglesoía 
Golmés 
Miralcamp 
Mollerussa 
Fondarella 
Sidamon 
Bell-lloc 
Alamús, els 
Alcoletge 
Vilanova de la Barca 
Corbins 
Benavent de Segriá 
Torre-Serona 
Torrefarrera 
Malpartit 
Ros selló 
Vilanova de Segriá 
Alguaire 
Almenar 
Almacelles 
Vilanova d'AIpicat 
Alpicat 
Lleida 
Alcarras 
Sonadell 
Montoliu de Lleida 
Albatárrec 
Artesa de Lleida 
Puigverd deLleida 
Aspa 
Alfós 
Sunyer 
Torres de Segre 
Soses 
Aitona 
Seros 
Massalcoreig 
Granja d'Escarp, la 
Almatret 
Maials 
Llardecans 
Sarroca de Segre 
Alcanó 
Torrebesses 
LES GARRIGUES 
Granyena de les Garrigues 
Granadella, la 
Bovera 
Pobleta de la Granadella 
Juncosa 
Torms, els 
Solerás, el 
Cogul. el 
Castelldans < 
Albagés, T 
Cerviá de les Garrigues 
Pobla de Cérvoles 
Vilosell, el 
Vihaixa 
Tarrés 
Fulleda 
Espluga Calba, 1' 
Omellons, els 
Albi, r 
Floresta, la 

194 Borges Blanques, les 
194'Agregat de les Borges 
195 Juneda 
196 Torregrossa 
197 Puiggrós 
198 Arbeca 

L'URGELL 
199 Vilanova de Beüpuig 
200 Belianes 
201 Maldá 
202 Omells de na Gaia 
203 Vallbona de les Monges 
204 Rocallaura 
205 Guimerá 
206 Ciutadilla 
207 Nalec 
208 Rocafort de Vallbona 
209 Sant Martí de Maldá 
210 Preixana 
211 Bellpuig d'Urgell 
212 Castellnou de Seana 
213 Utxafava 
214 Ivars d'Urgell 
215 Barbens 
216 Anglesola 
217 Vilagrassa 
218 Verdú 
219 Montornés de Segarra 
220 Tárrega 
221 Talladell, el 
222 Figuerosa, la 
223 Claravalls 
224 Tornabous 
224'Tarros, el 
225 Pulióla, la 
226 Castellserá 
227 Agramunt 
228 Puigverd d'Agramunt 
229 Donzell d'Urgell 
229' Puelles-Montclar 
230 Ossó de Sió 

LA SEGARRA 
231 Florejacs 
231' Cases de la erra 
232 Pallargues, les 
233 Aranyó, 1' 
234 Granyanella 
235 Granyena de Segarra 
236 Montoliu de Cervera 
237 Talavera 
238 Freixenet i Altadill 
239 Sant Antolí i Vilanova 
240 Sant Pere deis Arquells 
241 Cervera 
242 Estarás 
242' Farran-Alta-riba 
243 Oluges, les 
244 Prenvanosa, la 
244' Cardosa 
245 Tarroia de Segarra 
246 Torrefeta 
247 Guissona 
247' Agregat de Guissona 
248 Sant Ouim de la Plana 
249 Sant Ramón del Portell 
249' Manresana, la 
250 Tvorra 
251 Tora de Riubregós 
252 Massoteres 
253 Sanaüia 
254 Biosca 

EL SOLSONÉS 
B. 255 Llanera 

256 Pinell de Solsones 
257 Llobera de Solsones 
258 Pinos de Solsones 
259 Molsosa, la 
259' Anfesta 
260 Riner 
261 Clariana de C. 
262 Olius 
263 Solsona 
264 Castellar de la R. 
265 Lladurs 
266 Naves 
267 Guixers 
268 Sant Llorenc de Morunys 
269 Coma i Pedra, la 
270 Odén 

L'ALT URGELL 
271 Bassella 
272 Peramola 
273 Oliana 
274 Gavarra 
275 Montanissell 
276 Coll de Nargó 
277 Figols d'Organyá 
278 Organyá 
279 Cabo 
280 Taús 
281 Guardia d'Ares, la 
282 Tost 
283 Alinyá 
284 Vansa, la 
285 Tuixén 
286 Fórnols 
287 Arfa 
288 Pía de Sant Tirs, el 
289 Noves de Segre 
290 Guils del Cantó 
291 Pallerols del Cantó 
292 Castellbó 
293 Parroquia d'Hortó 
293' Banda 
294 Aravell 
295 Castellciutat 
296 Seu d'Urgell, la 
297 Anserall 
298 Ars 
299 Vivís 
300 Arcavell 
301 Estimariu 
302 Alas 
303 Cerc 
304 Josa de Cadf 
305 Cava 
306 Arséguel 
307 Toloriu 
308 Aristot 
309 Bescaran 

LA CERDANYA 
310 Músser i Aránser 
311 Villec i Estaña 
312 G6soI-Berguedá 
313 Montellá de Cadí 
314 Bell ver de Cerdanya 
315 Riu del Pendis 
316 Prats i Sampsor 
317 Éller 
318 Talltendre 
319 Prullans 
320 Lies 
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comportament electoral deis lleidatans; la seva influencia només es 
manifestá quan va produir-se la confluencia d'altres factors que actua
ren refor^ant la seva acció. 

Així s'ha pogut constatar analitzant els diversos factors explicatius 
deis tipus de comportament electoral establerts a la provincia de Lleida. 

1. TIPUS PRIMER 

A les comarques de la plana regada s'ha observat que durant la Res-
tauració Monárquica, els districtes electorals d'aquesta zona —Lleida, Ba-
laguer i les Borges—6 foren els únics sobre els quals podien precisar-se 
algunes árees geo-electorals de característiques mes o menys estables 
quant a participado i orientació del vot. Un grup de municipis perta-
nyents ais tres districtes —la Fuliola, Ivars d'Urgell, Linyola, Bellvís, Mo-
llerusa, Miralcamp, Juneda, les Borges, e t c . .— va formar una subzona 
definida —llevat d'alguns casos aillats— per la seva inclinado republica
na i per la baixa concurrencia a les urnes: abstencionistes abans de 
1907, moderadament participatius després d'aquesta data. 

Els escrutinis de la República es caracteritzen perqué observen uns 
elevats índexs de participació i una orientació de vot predominantment 
cap a l'esquerra reformista, amb una concentració exclusiva deis sufra-
gis comunistes (vegeu quadre página 340). El seu comportament fou 
estable i homogeni i es consolida una tradició de vot que tenia les seves 
arrels en la Restauració Monárquica. Aquesta estructura de comporta
ment electoral responia a la interacció d'una serie de factors extraelec-
torals, conformats essencialment per l'estructura económica, de base so-
bretot agrícola. 

El repartiment de la riquesa rústica d'aquesta zona, amb la térra 
mes rica i productiva de la provincia, esdevé molt desigual a causa de 
la coexistencia de petits i grans propietaris. La presencia d'un nombre 
important d'infrapropietaris que, per a viure, havien de prendre térra 
en parceria o arrendament, o s'havien de convertir en jornalers agríco-
les, tenia unes conseqüéncies socials i polítiques de gran abast, resultat 
de l'estratificació classista que es produí a cada municipi. 

El suport polític d'aquests petits propietaris, deis parcers, arrenda-
taris i deis jornalers fou cercat per les forces d'esquerra, que concen
traren la major part de la seva activitat política en aquesta zona. Una 
área que gaudia d'una topografía que possibilitava l'existéncia d'una 
xarxa de comunicacions capag de posar en contacte tots els seus muni
cipis amb la capital, Lleida, centre polític, social i cultural mes impor
tant de la provincia. D'altra part, l'espectre relativament ric i implantat 

6. Durant la Restauració Monárquica la provincia de Lleida estava dividida 
en 8 districtes uninominals: Lleida, les Borges, Balaguer, Cervera, Solsona, La Seu 
d'Urgell, Sort-Viella i Tremp. Durant la II República la circumscripció electoral 
era la provincia, pero els resultats electorals han estat treballats a nivell local i 
comarcal, seguint la divisió comarcal de la Generalitat de 1936. 
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de les organitzacions poli tiques s'ha d'explicar perqué era en aquesta 
zona on es concentrava la major densitat de població. Aixó significava 
que I'actuació deis partits polítics esdevenia sempre mes rendible aquí 
que en cap altre lloc. Hom sabia que assolir el suport deis electors de 
la plana era 1'inici mes segur de poder aconseguir un escó. 

Tanmateix, eren aquests electors els qui entre 1900 i 1940 havien 
experimentat un procés mes accelerat d'alfabetització i havien mostrat 
mes inquíetuds a l'hora de procurar-se informació, fets reflectits en 
una abundant premsa comarcal i local. 

Sembla possible establir una generalització i dir que les zones on 
la riquesa rústica estava mal repartida entre propietaris mostraren una 
tendencia electoral d'esquerra, identificable amb un comportament po-
lític de classe. La persistent correlació negativa que hi ha entre les pesse-
tes de contribució rústica per contribuent i els percentatges de vots a les 
candidatures encapgalades per l'ERC corroboren també la dependencia 
que pot haver-hi entre la riquesa deis contribuents i l'orientació del vot. 
(Vegeu taula de correlacions.) 

I que l'estructura de la propietat rústica era un factor determinant 
resta també palés en constatar-se, a partir de l'análisi de correlació, la 
quasi independencia que hi ha arreu entre el comportament electoral 
i els factors referits al grau d'industrialització. Aixó porta a considerar 
que els factors socials i económics que a Lleida poden condicionar les 
actituds polítiques son de base quasi exclusivament agraria. El botiguer, 
l'artesá o el petit industrial, abundants en aquesta zona de la plana, esta-
ven immergits en una economía fonamentalment agraria, de qué depe-
nien estretament. La seva presencia dins d'un municipi no era res mes 
que un indicador de l'estat de desenvolupament de les activitats agrí-
coles. 

En suma, esdevé possible que, aquí, l'estructura de la propietat 
rústica no determines solament un simple espai social disposat per a ser 
abordat pels partits, sino que dones lloc a actituds polítiques, nascudes 
en el si de la comunitat i manifestades, entre d'altres formes d'expressió, 
a través del vot. 

2. TIPUS SEGON 

El Solsonés i la plana seca no permeten descriure, abans de la Se-
gona República, unes pautes sostingudes de comportament electoral 
que caracteritzessin els districtes d'aquesta zona: Solsona i Cervera. In-
drets primer d'implantació dinástica i després d'alternanga liberal re-
gionalista, demostraren major predisposició a investir un determinat 
candidat amb la representació parlamentaria que no a celebrar veritables 
eleccions, sense que la manca de disputa electoral fos un impediment a 
l'hora de confeccionar unes actes de votació amb unes elevades cotes de 
participació. 

Així i tot, proclamada la República, es va consolidar un comporta-
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ment electoral, l'inici del qual podia ben bé arencar de la Restaurado, 
donada l'íntima relació que ja durant aquests anys es va establir entre 
aquesta zona i les forces polítiques mes conservadores. 

El comportament electoral de l'época republicana resta definit per 
una notoria variabilitat en els índexs de participació, amb una certa 
tendencia a l'abstenció —que invertia així la tendencia observada durant 
la Monarquia—, per una orientació a la dreta, especialment acusada al 
Solsonés, i per una relativa homogeneítat territorial d'aquestes variables. 

Anant ais possibles factors explicatius d'aquest comportament, s'ha 
de constatar de nou que la particular estructura económica d'aquesta 
zona origina una serie de factors extraelectorals, l'acció deis qüals con
diciona el comportament polític deis seus electors. 

El Solsonés era la comarca que mostrava la major riquesa respecte 
al nombre de contribuents i, alhora, la que gaudia d'una millor distribu-
ció d'aquesta riquesa entre els seus propietaris —menys-nombrosos, en 
relació amb el nombre d'electors, que en d'altres indrets—,7 que pos-
seeixen unes explotacions agráries considerables —amb poques propie-
tats d'ínfima o excessiva extensió—, amb una gran parceHació> cosa qué 
anava lligada a l'existéncia d'un bon nombre de terres treballades en 
régim de no propietat, especialment en régim de parceria. 

Els índexs de correlació permeten estimar que a les zones on la ri
quesa rústica era elevada i la seva distribució entre propietaris iguali
taria, manifestaren una sostinguda tendencia de vot vers la dreta. 

L'origen de la riquesa deis propietaris del Solsonés no está en la 
qualitat de la térra, sino en l'extensió mitjana de les explotacions fami-
liars, que no va generar ni assalariats ni infrapropietaris que poguessin 
contrarestar les actituds suposadament dretanes deis propietaris mes o 
menys ben situats. Els agricultors que resten sense accedir a la propie
tat de la térra, son, potser, membres de la familia deis propietaris o 
parcers; pero aquest últim grup no constitueix un nucli social política-
ment conflictiu. La dispersió de la població en petites ruralies i la manca 
d'una xarxa de comunicacions suposava també la dispersió de qualsevol 
tensió, que si existia es plantejava i es resolia a nivell individual i fa
miliar. 

Tanmateix, aquests factors neutralitzaren el desenvolupament d'una 
activitat viva per part de les forces polítiques, manca d'activitat que, 
alhora, es veia agreujada per un elevat índex d'analfabetisme. Per contra, 
la institució eclesial fou fonamental en aquesta comarca: sembla que la 
parroquia era prácticament l'únic lloc on s'establien relacions al marge 
del treball de la térra. Va ser freqüent, al llarg de tot el període estu-
diat, que el púlpit participes activament en les campanyes electorals. 
Tenint en compte el tipus de beligerancia que un sector del clergat va 

contribuents 
7. La relació * X 100 és superior a 100 a totes les coniar-

Cens electoral 1932 
ques menys al Segriá, que només és de 90, i al Solsonés, que tot just arriba a 64. 
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mantenir davant la República, el baix nivell d'alfabetització, la manca 
d'una activitat política viva, e t c . , és lógic que aquí es conformes un 
marc adequat a la implantado electoral de les forces de dreta, especial-
ment preocupades a arrelar en aquests indrets i dipositáríes d'un su-
fragi emés, ja per un afany conscient de conservació de l'estructura 
sócio-económica, o de submissió a aquesta estructura, o per una clara 
reacció contra una República socialitzant. 

Entre el comportament deis electors del Solsonés i els de la plana 
seca, pertanyents a les comarques de l'Urgell i la Segarra, cal establir, 
pero, algunes diferencies. En realitat, sois és possible considerar els 
pobles d'aquestes dues comarques inclosos en aquest segon tipus com 
a dipositaris d'un comportament electoral situat en una zona de tran-
sició entre el de la plana regada i el del Solsonés. Els canvis tant deis 
factors electorals com deis sócio-económics no es fan mai d'una ma
nera brusca o sense transició. 

3. TIPUS TERCER 

Els dos Pallars i l'Alt Urgell observaren, de municipi a municipi i 
d'elecció a elecció, tal heterogeneitat en la práctica electoral que, durant 
la Restaurado, esdevé impossible descriure una línia d'actuació concreta 
seguida pels electors d aquesta zona. La discontinuitat de comportament 
és el tret mes característic d'una zona que presumiblement, fins procla
mada la República, no va viure una afluencia real d'electors a les urnes. 
No debades les actes deis districtes de Sort, Tremp, i la Seu anaren 
persistentment lligades al cacicat riuista-llarista.8 

Amb la República, aqüestes notes diferenciáis no s'esborraren del 
tot. Van baixar els increíbles índexs de participació de la Restaurado, 
pero va continuar una orientado de vot poc consolidada, i és possible 
encara observar una heterogene'ítat de comportament forga acusada. 
Només resta fora d'aquest panorama electoral el comportament obser-
vat ais municipis situats en els marges de les carreteres i els cursos 
hidrográfics importants. 

En aquesta zona muntanyenca es fa difícil recorrer a l'estructura 
económica per tal de cercar els factors mes explicatius del seu compor
tament electoral. Globalment, la muntanya lleidatana es caracteritzava 
per un tipus d'activitat agrícola-ramadera que comportava l'existéncia 
d'un propietari mitjá mes potent que el de la plana, i per una distri-
bució de la riquesa entre propietaris situada en una posició intermedia 
entre el mal repartiment de la plana i la bona distribució del Solsonés. 

Ens trobem amb una coHectivitat electoral formada gairebé en ex
clusiva per propietaris i cal preguntar-se per qué una realitat económica, 

8. Referit ais liberáis Emili i Daniel Riu i Periquet i al república Josep Llari 
diputáis, durant la major part de la Restaurado, deis districtes de Sort-Viella i 
Tremp, respectivament. 
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mes o menys comuna a tots els pobles, produia uns escrutinis locáis 
heterogenis en l'espai i inestables en el temps. 

Sembla que el factor explicatiu mes important s'ha de buscar en 
la geografía física del territori, que esdevé, en gran mesura, factor de-
terminant de les condicions polítiques d'aquestes comarques. 

La majoria deis pobles estaven aillats per una accidentada topo
grafía que facilitava uns comportaments electorals independents entre 
si. És molt simptomátic que els escrutinis mes coherents fossin coin-
cidents amb els cursos de les vies de comunicació que travessaven la 
muntanya. Fou al llarg de les valls del Segre i de la Noguera Pallaresa 
on s'instaHá una tendencia mes participativa i d'organització mes homo-
génia durant tota la Segona República. Els pobles allí situats eren els 
que oferien un major rendiment a les campanyes electorals deis partits 
polítics, ja que la seva major densitat de poblado anava unida a una 
major accessibilitat. Així mateix, aquests pobles coincidien amb les 
zones d'índex d'analfabetisme mes reduít. 

Per contra, els municipis allunyats d'aquests dos eixos principáis 
eren abandonats per les forces polítiques en les seves campanyes elec
torals, i gaudien d'un índex d'analfabetisme superior. Davant d'aixó, és 
possible que les formalitats administratives en els coHegis electorals de 
molts d'aquests pobles fossin mínimes, igual que les possibilitats d'exer-
cir un control democrátic sobre els escrutinis. A partir d'aquests pressu-
pósits, potser es poden interpretar no sois els fraudulents escrutinis 
de la Restauració, sino també la impossibilitat de construir-se una ve-
ritable tradició de vot durant la Segona República, mancant com man-
cava el temps perqué es produís la necessária concurrencia de tot un 
seguit d'elements que haurien fet plausible la formació i la consolida-
ció d'un comportament electoral estable. Era fonamental que la propa
ganda de les forces polítiques arribes arreu per tal de poder renovar 
una tradició cultural que lligava els electors d'aquests indrets a insti
tucions vigents, com podia ser el cacic. Unes institucions que els podien 
donar confianza per por del desconegut i que, per tant, els sotmetien 
al seu control. Les forces polítiques d'esquerra reformista o obrera eren 
ben conscients que en aquest sentit sofriren un retard respecte a les 
forces de dreta, no superat durant els pocs anys que va durar la Re
pública. 

4. TIPUS QUART 

Format peí comportament electoral observat a dues comarques de 
la muntanya lleidatana, la Valí d'Aran i la Cerdanya, s'ha de considerar 
com una excepció que no pot ser explicada sota cap de les perspectives 
emprades en l'estudi del tipus de comportament de les altres comarques 
del Pirineu lleidatá. 

Potser la seva petita magnitud esdevé un condicionant capag de fa-
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cuitar la constitució de tendéncies de vot estables i sostingudes en el 
temps. 

Durant la Restauració formaven part deis districtes electorals de 
Sort-Viella i la Seu respectivament. Per aquesta época es fa difícil en-
devinar algún tipus de comportament mes o menys definit. No obstant 
aixó, proclamada la República, ambdues zones es caracterizaren perqué 
gaudiren duna elevada participado, d u n a inclinació majoritáriament 
favorable a l'ERC, i d una acusada homogene'itat de comportament. 

Pensó que aquí a mes deis factors económics i geográfics, potser 
els de caire socio-cultural van teñir una importancia semblant explica
tiva del comportament electoral. Ambdues zones eren, ja el 1900, les 
mes alfabetitzades de la provincia. La Valí d'Aran establia les seves re-
lacions económiques amb els departaments pirinencs de Franca i és pos-
sible que s'hi desenvolupés un cert mimetisme polític, que la porta a 
acceptar la República com un régim polític que donava nom a un país 
veí mes ric i avangat. 

IV. CONSIDERACIONS FINALS 

La historia electoral de la provincia de Lleida ens diu que abans 
de les eleccions de la Solidaritat Catalana, el conjunt provincial investía 
invariablement el torn governamental, al dictat deis successius ministres 
de la Governació. A partir del 1907, Lleida dona entrada a les influencies 
regionalistes i consolida una implantació republicana, ja intentada des 
del 1901, i finalment assolida grácies al suport de les forces polítiques 
barcelonines. Des d'aquest moment, Lleida s'inseria en la peculiaritat 
de la realitat electoral catalana. La proclamació de la República fou molt 
ben acollida segons mostren els sufragis emesos el 1931. Les eleccions 
del Parlament Cátala suposaren un triomf per a l'ERC, com a la resta 
de les circumscripcions catalanes. Lleida també es va sumar a l'aveng 
conservador de 1933 i dona les seves maj oríes a la coalició comandada 
per la Lliga. Per últim el Front d'Esquerres triomfava en els comicis de 
febrer de 1936. No obstant aixó, aquest avangament al ritme electoral 
del país no era exponent de cap esperit unitari coHectiu, sino que resul-
tava de la presencia constant d'un potencial electoral d'esquerra, en-
front d'un altre, no menys lleial de dreta —amb la seva millor represen-
tació a la plana regada i al Solsonés (plana seca), respectivament—, junt 
amb un electorat d'orientació incerta que era el que acabava decidint 
qui s'enduria els escons. No poden infravalorar-se aquests aspectes de 
la particular historia electoral de la provincia de Lleida sota el pretext 
que, en conjunt, mai no va manifestar comportaments electorals que en-
tressin en conflicte amb un marc mes general. 

S'han ressaltat la interrelació entre estructures —electoral i socio
económica—, pero, no obstant aixó, cal repetir que la possible determi-
nació d'unes estructures per part d'altres mai pot ser ni única ni unívo
ca. A Lleida sembla que va ser l'estructura de la propietat de la térra 
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el factor mes influent sobre el compor tamen t electoral, pero no fou 
1 unic que va exercir la seva acció sobre l 'electorat, encara que aques t 
visques exclusivament de la té r ra . A mes, la seva influencia no es va 
deixar sentir ni de la mateixa mane ra ni del mateix grau en les diverses 
zones que s 'han estudiat . Son, com ja s'ha assenyalat , mol ts els factors 
que s 'han d' investigar en la seva interrelació a m b u n a real i tat t an com
plexa com h o és el compor tamen t electoral, i cap procés h u m a funciona 
inexorablement al dic ta t d 'una llei determinis ta que digui «a aqüestes 
causes corresponen aquests efectes». Sempre acabarem topant a m b la 
imprevisibil i tat de les respostes de l ' individu, imprevisibil i tat basada en 
la seva l l ibertat . 

Notes aclaratóries: Encara que les precisions metodológiques sobre el treball 
original surten una mica del marc del que ha de ser un article resum de les 
conclusions mes importants a les quals s'ha arribat en l'investigació, cree neces-
sari referir-me, ni que sigui succintament, al procediment de cálcul deis vots ob-
tinguts per les diverses candidatures en lluita al llarg de la II República —donada 
la confusió que pot crear-se a 11iora d'interpretar el quadre de resultáis que s'ad-
junta—, i al métode seguit per a representar geográficament els diversos tipus de 
comportament electoral establerts a la provincia de Lleida. 

1. Procediment de cálcul deis percentatges de vots obtinguts per les diverses 
candidatures en lluita. 

La legislado electoral vigent durant la II República deixava que l'elector que 
acudia a les urnes confecciones la seva propia llista, incloent-hi el nombre de 
candidats que creiés mes convenient fins arribar a un nombre máxim preestablert 
per cada provincia. La provincia de Lleida elegia sis diputats, pero els seus electors 
no podien anar a votar amb llistes que superessin els quatre noms. Fet l'escrutini 
eren proclamats els sis candidats mes votats: quatre per «majories» i dos per 
«miñones». Els partits polítics podien —i així ho feien— confeccionar i distribuir 
paperetes de vot amb candidats afectes al partit, adoptant la seva propia estrate
gia comptable. Així, la Coalició Republicana de 1931 va presentar sis candidats 
—és a dir, va anar al máxim—, pero va haver de distribuir entre els electors llistes 
amb diferents combinacions de quatre noms que asseguressin l'elecció deis sis. 
El mateix any, la resta deis partits van presentar llistes de dos noms, optant, per 
tant, només ais escons per «minories». El 1933 i el 1936 totes les llistes eren de 
quatre noms —és a dir per «majories»— a excepció de la candidatura individual 
de Daniel Riu. El 1932, la mecánica electoral era la mateixa, tot i que variava el 
total de diputats a escollir. 

Donada la lliure potestat de l'elector a Thora de confeccionar la seva candida
tura —al marge de les preparades pels partits, que podien emprar-les o no—, el 
cálcul del nombre exacte de votants a una determinada candidatura és, a vegades, 
un problema complex, per no dir impossible de resoldre. Si els candidats d'una 
mateixa llista apareguessin a l'acta de votació amb el mateix nombre de vots la 
deducció del nombre de votants que es van decantar per aquesta llista seria di
recta. Pero si, com succeeix freqüentment, hi ha diferencies entre els vots deis di
versos candidats d'una mateixa llista, no hi ha mes remei que aproximar estadís-
ticament el nombre real de votants. Per fer aixó poden seguir-se diversos métodes 
de cálcul. Cap d'ells, pero, i aixó com advertiment previ, és óptim. 

Un métode pot ser el de considerar el nombre de votants per llista el resultat 
de dividir per quatre la suma deis vots deis candidats integrants de cada llista 
tant si és per majories com si només és per minories. No es pren en consideració 
el fet que hi hagi electors que per disciplina de vot respectin les llistes per 
minories i només votin dos noms. Com que aixó succeeix en mes d'un cas, el total 
de votants obtinguts —dividint per quatre— será inferior al nombre de votants 
real que figura a l'acta d'escrutini. 
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L'altre métode possible consisteix a dividir el total de vots de cada llista de 
partit peí nombre de candidats que té, o bé per quatre, si aquest nombre és su
perior a quatre. Ara sí que es pren en consideració el fet que alguns electors 
respectessin les llistes minoritáries, pero, com que aixó no era un fet general, el 
total de votants obtingut será superior al nombre de votants de l'acta, ja que 
aquells votants que haguessin votat, per exemple, a dues candidatures per miño
nes —fent ús del dret a escriure quatre noms en la seva papereta de vot— son 
comptats per partida doble. 

Per últim, i com a solució salomónica, hi ha la possibilitat d'oblidar el nom
bre total de votants de l'acta de votació —o considerar-lo només per a obtenir 
alguns índexs, com per exemple la participació— i crear-ne un altre de nou, su-
mant els votants de cada candidatura en Iluita obtinguts aplicant algún deis proce-
diments de cálcul esmentats. Només en aquest darrer cas els percentatges de 
vot de les candidatures poden sumar 100. 

En el meu treball no he oblidat el nombre total de votants de la font original 
perqué, si es tracta de reconstruir la historia, la conveniencia que els percentatges 
de vots de les candidatures sumessin 100 no ml ia semblat rao de prou pes per a 
fer-ho. D'altra part he optat per emprar el segon deis procediments de cálcul 
assenyalats, essent conscient que arrossegava un error per excés —^ls percentat
ges de vots de les candidatures sumen en certs casos mes de 100— pero, també, 
que donava valor a la disciplina de vot, seguida de manera notoria —especialment 
el 1931, any amb bon nombre de llistes per miñones— a les comarques políticament 
mes actives de la plana regada: el Segriá, les Garrígues i la Noguera. 

2. La tipología electoral s'ha resolt establint unes zones geográfiques, dife-
renciables pels valors que adopten algunes variables electorals de síntesi: l'orien-
tació del vot, la participació i el coeficient de variació del comportament electoral. 
L'orientació del vot s'ha obtingut agrupant els percentatges de sufragis de les can
didatures d'esquerra de les eleccions legislatives de 1931, 1933, 1936 i del Parlament 
Cátala de 1932, i fent la mitjana aritmética en cada municipi. S'han diferenciat 
tres nivells de pobles: amb orientado global esquerrana —mitjana superior la 
65%—; pobles amb mitjana situada entre 35% i 65%; pobles d'orientació global 
dretana —menys d'un 35 % de vots a 1'esquerra. Peí que fa a la participació, també 
s'ha calculat la mitjana aritmética deis índexs participatius de les eleccions es-
menta des, diferenciant també tres nivells: pobles amb una mitjana superior al 
72 % (mitjana provincial mes cinc punts); pobles amb una participació compresa 
entre el 62% i el 72%; pobles amb participació inferior al 62% (mitjana provin
cial menys cinc punts). Per tal d'esbrinar el grau d'estabilitat d'aquests dos aspee-
tes del comportament electoral s'ha calculat el coeficient de variació conjunta 
que la distribució deis valors d'orientació i participació adoptava a cada poblé. 
La representació cartográfica d'aquest coeficient de variació pot trobar-se a la 
tesi doctoral de l'autora. En aquest article només es reprodueix la representació 
cartográfica deis valors locáis de l'orientació del vot i de la participació. L'escalat 
d'aquest mapa s'ha reduit amb relació a la distribució inicial deis valors d'aquestes 
variables. Per tal d'aconseguir una representació gráfica mes manejable i intuiti
va, els tres nivells d'orientació del vot s'han convertit en dos —esquerra o dreta 

segons la mitjana d'orientació fos major o menor del 50 %—, tot mantenint els 
tres de participació. En suma, s'ha repartit el nivell intermedi d'orientació deis 
pobles situats entre un 35 % i un 65 % de mitjana de vot a esquerra entre els 
extrems. Finalment, cal dir que a la comparació entre aquests mapes de la tipo-
logia i els que representen individualment les variables de cada elecció, s'afegeix 
la impressió qualitativa que s'extrau respecte a lliomogeneítat del comportament 
al llarg de l'espai de les diferents zones establertes. 

Les fonts a partir de les quals s'han confeccionat els mapes sobre l'estructu-
ra de la propietat agraria provenen deis repartiments individuáis de la riquesa 
rústica i pecuaria deis municipis de la provincia de Lleida per ais anys de la II Re
pública, localitzats a la Delegació Provincial d'Hisenda. 
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English translation by Jacqueline Hall 

Abstracts 

Josep M. Valles, Electoral Sociology Team, Autonomous University of 
Barcelona. The territorial distribution of votes in Spain between 
1977 and 1982: a commentary in electoral geography. 

r 

The expression of electoral choice, as the main phenomenon in the 
political participation of the masses, may be studied from different pers-
pectives. One of the simplest and most traditional is the graphical de-
finition of the territorial distribution of votes. From this graphical des-
cription, that is by means of cartography or mapping, it is possible to 
derive research hypotheses which must then be validated or rectified 
by resorting to other techniques of analysis. 

It is just such preliminary work which is presented in the following 
pages, in which we compare the corresponding maps with the results 
of the first three general elections to the Spanish Congress (Congreso 
de los Diputados) to be held under the democratic monarchy in 1977, 
1979 and 1982 respectively. The study includes, first of all, an overall, 
synthetic appreciation of each of the three elections and, subsequently, 
a commentary on the territorial distribution of voter turnout and of 
the electoral strength of the main country-wide parties and coalitions. 
Finally, a brief comment is added with respect to the way in which the 
existing electoral system distorts strictly proportional representation. 

Josep M. Valles. Voting behaviour and the consolidation of the parlia
mentary monarchy (1977-1981). 

This text, which is a revised versión of that presented in May 1982 
at a Conference on the consolidation of the parliamentary monarchy in 
Spain, seeks to examine the case of Spain in terms of certain explanatory 
models which relate voting behaviour in a given society to the degree 
of stability shown by the political system. 
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Without attempting any thorough treatment of the valorative con-
cept of the term «stability», the study aims, first of all, to describe the 
features or characteristics of Spanish voting behaviour during the period 
1977-1981 and refers to such features as «tendentially stabilizing» or 
«tendentially destabilizing». Secondly there is an endeavour to sitúate 
this voting behaviour within a wider context where other variables come 
into play: patterns in the relationship between élites and the masses, 
characteristics of the party system, the position of other collective 
agents (agents of economic power, the bureaucracy, the armed forces, 
the mass media), the multidimensionality of cleavages, politicál cultu
re, etc. Finally, as a result of these contextual considerations, the follow-
ing hypothesis is put forward: that voting behaviour is not the decisive 
factor in assuring or undermining the stability of a democratic politicál 
system. 

A necessary addendum is presented in the form of a revisión of the 
study based on the elections of Octobre 1982 which reveal elements both 
of continuity and of change with respect to the preceding electoral 
period. 

José Ramón Montero Gibert. Introductory note on abstention vates and 
the mobility of abstentionists. 

Since the pionner work of Merrian and Gosnell, politicál scientists 
have been concerned with the study of abstention. The French school 
of electoral sociology distinguishes between necessary abstentionism, 
or «abstentionnisme de forcé majeure» (abstentionism by forcé of cir-
cumstance), local abstentionism, which Goguel calis structural absten
tionism, and politicál abstentionism. Aside from the constant block of 
necessary abstentionists, and the relatively stable group of local abs
tentionists, politicál abstentionism, being a function of the electoral si-
tuation, depends on factors which are highly varied and unforeseeable. 

The behaviour of abstentionists is not usually stable and in fact 
they are intermittent voters. An empirical study has shown us that re
gular voters represent only 56 % of the Spanish electorate as against 
72 % of the British electorate. In addition, there are 11 % of regular 
abstentionists among Spanish voters and only 1 % among British voters. 
The total percentage of habitual and regular abstentionists in Spain is 
as high as 48 %, compared with 13 % in Britain. 

The mobility observed in abstentionism in Spain points to the need 
to investígate further the possible causes of the existence of patterns 
which differ from those found in most western democratic systems. 
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Josefina Elias. Profüe of the abstentionist in the 1978 constitutional 
referedum and the 1979 municipal elections in the districts of Sant 
Gervasi and la Guineueta. 

In the city of Barcelona, abstentionism in the April 1979 local elec
tions is higher than in the 1978 referendum. Of the two districts studied, 
Sant Gervasi's response to the constitutional referendum proves to be 
less than to the local elections, whereas in la Guineueta participation 
in the referendum is greater than in the local elections. 

This difference can be readily understood since the Left laid consi
derable emphasis on the importance of the constitution, whereas some 
right-wing forces, such as AP, displayed a more hesitant attitude. In the 
local elections, on the other hand, the higher income áreas were acutely 
aware of the importance of the distribution of power at local level. The 
results of the 1980 Catalán parliamentary elections show once again the 
decisive influence of the lack of interest on the part of the working 
classes, who appear to think that the central government is the most 
important, an attitude which is not hardly surprising in view of the 
centralist and authoritarian character of the previous regime. 

Another conclusión is that the groups which form a minority within 
certain contexts show a higher rate of abstention. This may well be a 
consequence of their awareness of their marginal position, of the small 
amount of influence they can exert in somewhat hostile surroundings. 
The wage-earners of Sant Gervasi and the students of la Guineueta 
would appear to be examples of this phenomenon. However, highly qua-
lified women seem to constitute an exception to the rule in that their 
rate of participation is higher in more proletarian-type contexts. 

Which of the customary explanations of abstentionism are confir-
med and which are not? 

In our sample, the highest rate of abstention is among the young 
in both áreas. Women abstain more than men and highly qualified pro-
fessions less than unskilled occupations, this being true of both men 
and women. In terms of age, middle aged voters (40-60 years) particípate 
most, followed by the older group (60 %) . 

As for the influence of sex within age groups, women do not abstain 
to a significantly greater extent than men, except those aged over 60 in 
la Guineueta and those in the middle-aged group in both áreas. With 
reference to socio-professional categories, it is within the wage-earning 
category that women are found to abstain more than men, that is, lack 
of interest in politics seems to be greatest among female manual workers 
and office and shop employees. Among housewives, on the contrary, 
there is a fairly high rate of participation. Thus it can perhaps be 
deduced that women do not necessarily take a greater part in politics 
when they go out to work. 
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Manuel Bonachela. The elections of 23 May 1982 as part of the process 
whereby the Andalusian autonomous community was established. 

The present study analyzes the most outstanding traits of the process 
whereby the autonomous community of Andalusia was established, accor-
ding to the provisions of Article 151 and other relevant clauses of the 
1978 Spanish Constitution. It also examines the most important aspects 
of the electoral evolution of Andalusia between 15 June 1977 (the date 
of the first democratic elections to be held in Spain since the Civil War) 
and 23 May 1982, when the process towards Andalusian autonomy cul-
minated in the election of the first Andalusian parliament, in accordance 
with the terms of the Andalusian statute of autonomy. 

The author considers that the way in which Andalusia moved to
wards self-governement was important, not only on account of its in-
fluence on electoral developments in Spain after 1979, but also because 
of its implications for the definitive pattern taken on by the territorial 
organization of the state, as laid down in Section VIII of the present 
Spanish Constitution. 

For both these reasons, the convergence of a whole series of circum-
stances converted the elections of 23 May 1982 in Andalusia into a veri-
table key to the analysis, not only of foreseeable electoral developments 
in Spain, but also of the political and electoral arguments that would 
be invoked by the different social, economic and political forces in the 
forthcoming general elections. The Andalusian elections were held at 
a time when the early dissolution of the Spanish parliament and the 
calling of elections before the end the of year (as in fact happened on 
28 October) was already a subject of repeated discussion, and henee the 
Andalusian contest was used as a trial ground for the experimentation of 
political and electoral strategies and tactics. 

Montserrat Treserra i Pijoan. Osona 1936-1982. 

Ecological analysis reveáis the existence in Osona of four fairly 
homogeneous zones: the Plan of Vic, consisting on two subareas (the 
city and its surrounding distriets), the Ter Valley, and the two moun-
tainous zones on either side of the Plan. 

From the electoral point of view, leaving aside a few purely local 
Phenomena (such as the impact of ERC in Lluganés under the Second 
Republic), it can be said that, generally speaking, the overall right-left 
patterns from the previous period of democracy are maintained, though 
the majoritary shifts to some extent away from ERC to a party situated 
more to the centre-right, CiU. 

The left continúes to draw its main strength from the Ter Valley 
although here, as elsewhere in Osona, CiU dominates. In the mountain 
zones —Llusanés and Collsacabra-Guilleries— where the more right-wing 
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forces, nowadays AP and UCD, are to be found, the role played by CiU, 
incomparison with these latter parties, is a more progressive one. 

How can the shift to the right of workers in the Ter Valley be ex-
plained ? 

One possible cause is the rise in the standard of living which leads 
to a drop in awarenses of social and labour demands, with few strikes, 
very low unión membership rates, and a fairly complacent, conformist 
attitude which is quite consistent with the characteristic moderation of 
the people of Osona. In addition to this, a reinterpretation of history 
since the disaster of the Civil War can also be detected. This has led 
to the non-transmission by left-wing families of their own special set of 
valúes, to the accentuation of the cultural tradition, to demands in 
favour of the Catalán language, and to the obliteration from history 
of everything that for confrontation between two Catalonias. Thus there 
appears to exist a will to agree upon a moderately conservative model 
of society, situated above party divisions and capable of incorpórate 
the promotion of nationalist feeling and ideology as a key element above 
class conflicts, the latter being attenuated by a situation of relative 
prosperity since Osona is precisely one of the parts of Catalonia that are 
least affected by unemployment. 

Lluís Flaquer. Vote and charisma: a study in electoral anthropology. 

This study employs a model that has not formerly been put to great 
use. While it is common to find studies in electoral sociology which use 
the borough as a unit of analysis in all types of elections, and it is usual 
to interpret municipal elections in terms of the local context, it is only 
rarely that studies attempt to clarify the meaning of country-wide, regio
nal or local voting behaviour with reference to the local context. Most 
studies in electoral sociology are of the macrosociological type and seek 
to explain the voters' choice using socio-economic variables related to 
the social structure of the country or in terms of the voters' perception 
of country-wide or regional political issues. In this study, however, elec-
tion results in a borough in the Girone área are analyzed using the 
borough itself, not only as the unit of analysis, but also as the context 
to which the decisión of the electorate is related. This microanalytical 
perspective, which the author terms electoral anthropology, is not inten-
ded to challenge the validity or legitimity of the others, but to comple
te them. 

The aim of the first part of the study is to show the decisive im-
portance of the social basis of the party's support at local level in terms 
of the results obtained in each of the elections. In addition to the social 
structure, it is important to bear in mind the balance of power at local 
level and its evolution over time in order to understand the variations 
shown by different election results. In the second part of the article we 
introduce the subject of charisma as a factor which determines the cohe-
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sion of a coalition and the projection of its image in the eyes of the 
public. 

Francesc Pallares. Voting behaviour in the city of Lleida (1979-1982): 
social structure and evolution. 

Survey conducted between 15 December 1981 and 31 January 1982 
with a sample of 720 citizens of Lleida. 

The 23 questions in the survey instrument seek to ascertain the poli-
tical opinions and voting behaviour of the respondents. The study is of 
particular interest in that it attempts to analyze the evolution of the 
voting behaviour of the people of Lleida since the 1977 general elections. 

The overall conclusions at which the author arrives are as follows: 

1. In the city of Lleida, as elsewhere in Catalonia, we find a mul-
tiparty system structured into two blocks which are well defined, ide-
ologically and socially. 

a) The centre and right-wing block, formed by AP/CD, CC-UCD 
and CiU, which commands wide support among housewives, middle-class 
wage earners, the owners of small businesses, self-employed workers 
and, above all, female voters generally. 

b) The left-wing block, made up of PSC and PSUC, which consists 
fundamentally of young, male manual workers. 

2. The electoral permeability of these two blocks is somewhat 
limited, with ERC situated in an intermedíate position and acting as a 
half-way house between them. This lack of permeability indicates the 
existence of fairly clearly defined positions among the electorate. 

3. This lack of communication between the two large blocks is 
compatible with the continual transfer of votes between the different 
parties within each block and this is an obvious indication that voters 
have not yet identified clearly with any single party. 

Conxita Mir. Elections in Lleida between 1890 and 1936: an explanation 
of the provincial electoral typology. 

Until 1907 the province of Lleida systematically supported the party 
in power in Madrid, following the dictates of successive ministers of 
the interior. From the formation in 1907 of the Catalán nationalist coali
tion, Solidaritat Catalana, however, Lleida became part of the Catalán 
electorat mainstream. The proclamation of the Republic (1931) was 
very well received there. The following parliamentary elections brougt 
the victory of ERC as in other Catalán constituencies. Then in 1933 
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Lleida joined the shift towards conservatism, giving support to the coa-
lition headed by the Lliga Regionalista and subsequently in 1936 the 
left-wing common front was victorious. In Lleida, a potential left-wing 
electorate was always present, together with an equally loyal right-wing 
forcé (commanding most support in the irrigated part of the plain and 
the Solsonés), and a group of undecided voters who in the end deter-
mined who was to win the seats in parliament. 

The possible interconnection between socio-economic and votirig 
structures has been pointed out, but it should be recalled once again 
that this can be neither the solé factor ñor an unequivocal one. It appears 
that in Lleida the most influential factor in voting behaviour was the 
ownership of land, but it was not the only one and was not felt in the 
same way or to same extent in the different zones which have been 
studied. 

Three types of área may be identified: 1) the irrigated lands of the 
plain, 2) tre non-irrigated part of the plain (Solsonés), 3) Pallars and 
Alt Urgel, 4) Cerdanya and Valí d'Aran. 

The irrigated part of the plain was traditionally the área where the 
highest level of political mobilization was found, the most cultured área 
and that with the most extensive Communications network. Here left-
wing forces won the support of a large number of small landowners 
and tenant farmers, while the middle and upper income categories leant 
towards the right. The Solsonés was en área of considerable agricultural 
wealth, distributed on a largely equal basis, this producing a predomi-
nantly y rightwing orientation and a high abstention rate. 

As for the remaining two áreas, the first (Pallars and Alt Urgell) 
shows a lack of homogeneity that can only be explained by its physical 
relief, while in the other (Cerdanya and Valí d'Aran) a certain tendency 
to follow the example of French politics may be the only hypothesis ca-
pable of explaining its voting behaviour under the Second Republic. 
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