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INTRODUCCIÓ 

MTTJANS DE COMUNICACIÓ, 
INTERMEDIACIÓ POLÍTICA I CAMPANYES ELECTORALS 

FRANCESC PALLARES I JOSEP GIFREU 

En el context d'una democracia jove com l'espanyola, és convenient de recor
dar d'entrada, com deia Blumler, que «la democracia és Túnica forma de régim la 
legitimado del qual implica necessáriament la comunicado».1 En les condicions 
actuáis de desenvolupament social i cultural en el quadre de l'Estat del Benestar, 
la legitimació de la democracia passa també a Catalunya obligatóriament per l'op-
timització complexa del sistema de comunicació de masses de qué disposa aques
ta societat política. 

El volum que teniu entre les mans vol ser una aportado en aquesta direcció. 
De manera molt sintética podem dir que és un intent limitat i modest d'entrar, a 
partir de la realitat catalana, en l'estudi d'un procés de gran importancia a les 
modernes societats democrátiques: les relacions entre els ciutadans i la política a 
través de la intermediado deis Mitjans de Comunicació de Masses (MCM). 
Certament aquest és un gran tema, amb moltes cares i en el qual intervenen una 
enorme varietat de factors. Per aixó el seu estudi demana, al menys ara com ara, 
aproximacions parcials, que ens permetin conéixer millor tot el conjunt d'interre-
lacions que es produeixen. En aquest sentit, després de quinze anys d'eleccions 
autonómiques a Catalunya, diverses circunstancies van possibilitar que, arran de 
les eleccions catalanes de 1995, investigadors especialitzats uns en Ciéncies de la 
Comunicació i altres en Ciencia Política, ens decidíssim a abordar l'estudi de 
diversos aspectes polítícs i comunicatius de la campanya electoral sobre l'eix de 
les funcions d'intermediació entre partits i ciutadans que realitzen els mitjans de 
comunicació de masses (MCM). 

1. J. G. Blumler, -Elecuon Communication and the Democratic Political System», a D. Paletz (ed), 
Political Communication Research, Norwood: Ablex, 1997. 
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1. Mitjans de comuniació de masses, intermediado política 
i campanyes electorals 

1.1 La intermediado política i el nou context 

La visió deis ciutadans sobre el món de la política només parcialment deriva 
de Pexperiéncia i contacte directe amb els fets, objectes o processos polítics. Mes 
en general, la seva relació amb el món de la política es desenvolupa a través d'un 
conjunt de mecanismes i estructures —de relació personal, associacions de tipus 
divers, mitjans de comunicació— que realitzen unes funcions especialitzades de 
connexió de l'individu amb la vida política. Així, aqüestes estructures realitzen 
unes funcions d'intermediació, en canalitzar informacions i valoracions, que teñen 
un paper molt important en la construcció de Punivers polític deis ciutadans.2 

Els treballs de Lazarsfeld i els seus col-legues sobre Padquisició de coneixe-
ments i 4'aprenentatge» polític a través d'un conjunt d'intermediaris en una cam-
panya electoral presidencial americana, son els pioners en Pestudi del paper d'a-
quests intermediaris i els processos d'intermediació, i encara avui son referencia 
obligada.5 Pero, des de llavors, les importants transformacions socioestructurals i 
culturáis de les nostres societats han introduít canvis importants en els continguts, 
els actors i les formes deis processos d'intermediació. 

Les clivelles (eixos de conflicte polític) tradicionals s'han erosionat, les divi-
sions socials (per factors de classe, religió, étnia, etc.) sobre les quals prenien 
suport s'han fet mes complexes i les línies divisóries entre grups han anat perdent 
nitidesa, tot perdent-la també en la seva relació amb el comportament polític.4 En 
canvi, nous factors i processos han anat ocupant un lloc en la capacitat d'in-
fluéncia sobre el comportament polític deis ciutadans.5 

Així, des de mitjans deis anys seixanta, s'ha desenvolupat enormement el 
paper deis MCM, i especialment la TV, com a fonts d'informació i, fins i tot, d'o-
rientació polítiques. 

Peí que fa al comportament electoral, en aquest nou marc se sitúa la 
importancia del context de les eleccions tal com ha estat creat a través deis MCM; 
els MCM reflecteixen una realitat, pero també contribueixen a crear-la. 

Atesa la major disposició d'informació pels electors i la major similitud de 
plantejaments entre els principáis partits actuáis, els factors conjunturals o a curt 

2. Vegeu un plantejament complet a Nimm Dan i James E. Combs: Mediated Political Realities, 
Nova York: Longman, 1983. Igualment: Auslin Ranney, Channels of Power, Nova York: Basic, 1983. 

3. P. Lazarsfeld, B. Berelson i H. Gaudet, The People's Chotee, Nova York: Columbia University 
Press, 1944. També, B. Berelson, P. Lazarsfeld i W. N. McPhee, Voting, Chicago: University of Chicago 
Press, 1954. 

4. En aquest sentit vegeu els ja clássics estudis de Russell J. Dalton, Scott C Flanagan i Paul A. 
Beck (eds.), Electoral Change in Advanced Industrial Democracies, Princeton, N.J.: Princeton 
University Press, 1984. També, Ivor Crewe i David Denver Ceds.\ Electoral Change in Western 
Democracies, Londres: Croom Helm, 1985. 

5. Ronald Inglehart, El cambio cultural en las sociedades industriales avanzadas, Madrid: Centro 
de Investigaciones Sociológicas-Siglo XXI, 1991. 
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termini han anat guanyant influencia trencant la quasi exclusivitat de quá gaudien 
els factors de cicle llarg (ideología, lleialtats de grup, etc.). 

Igualment, a través de la personalizado que possibilita i fomenta el paper 
deis MCM, especialment la TV, les característiques del principal o principáis can-
didats s'han anat constituint com un punt de referencia fonamental per a molts 
electors a l'hora de decidir el seu vot.6 

En aquest sentit, s'ha plantejat la dimensió mediática, especialment la rela
cionada amb la televisió, com la principal característica del nou context de la polí
tica i els MCM com l'element fonamental en els processos d'intermediació.7 

1.2. Els MCM i la intermediado 

Certament, en el procés de socialització política i de formado i canvi de les 
actituds polítiques, hi intervenen intermediaris diversos. Els quatre tipus tradicio
na l d'intermediaris (familia, escola, grups de relació i MCM) continúen constituint 
avui les quatre grans vies de relació entre el ciutadá i el món polític. Perd el 
desenvolupament deis MCM ha significat un canvi molt important en l'estructura 
d'intermediaris, abans molt centrada en els grups primaris, especialment la fami
lia, i avui articulats a través deis MCM, especialment la TV. Ningu no nega la 
importancia de les xarxes de relació personal —especialment la familia— en el 
procés d'intermediació avui en dia, pero és evident que essent els MCM els prin
cipáis canalitzadors deis fluxes d'informació entre elits i ciutadans —tal com ho 
mostra abundantíssima evidencia empírica—, son també la principal font de la 
informado que circula a través de les xarxes interpersonals de relació. 

A mes a mes, aquesta fundó d'intermediació no s'ha d'entendre només des 
de la perspectiva d'influéncia deis mitjans per «manipular» o no la informado, en 
la seva posició neutral, o bé decantada en una determinada orientado política, 
sino que el propi canal d'intermediació és un condicionant de la forma deis mis-
satges. I la forma de plantejar els missatges, la forma de plantejar-se la comuni
cado amb els electors a través d'uns intermediaris com la TV, així com la forma 
de percebre la política per part deis electors, en resulten alterats respecte a situa-
cions anteriors. 

En definitiva, pels canvis en el procés d'intermediació, els vineles de relació 
entre els ciutadans i la política —tant peí que fa ais continguts com a les seves 
formes— presenten diferencies importants en relació amb la situado que existia 
fins els anys seixanta. 

6. Vegeu, per exemple, Max Kaase, «Is there personalization in politics?», Internatinal Political 
Science Review, 15 (1994), pp. 211-230. Igualment, Clive Bean i Anthony Mughan, «Leadership effeets 
in parlamentary elections in Australia and Britain», American Political Science Review, 83 (1989), pp. 
1.165-1.179. 

7. Des del ja elássie estudi d'A. Ranney, op. cit.\ o també els treballs continguts a A. Smith, 
Televisión and political Ufe. Studies in six european countries, Londres: Macmillan, 1979; fins a treballs 
mes recents: Benjamin Page, Who Deliberates? Mass Media in Modern Democracy, Chicago: University 
of Chicago Press, 1996. 
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En funció d'aquesta nova situado no és estrany que el paper deis MCM en 
la política hagi estat punt de referencia obligat en el discurs académic sobre la 
política,8 tot i que no abundin els estudis sobre el seu rol com a intermediaris. 

Si assumim que els MCM teñen una funció central en el procés d'interme-
diació, si el fluxe mes important d'informació política —i electoral— que arriba a 
una gran majoria de ciutadans es fa a través deis MCM, hem de concloure, dones, 
que el rendiment del sistema de mitjans en Vacompliment d'aquesta funció ^in
termediado afecta de manera decisiva la qualitat delprocés polític democrátic. 

Pero no estem només davant de processos d'influéncia unidireccional deis 
creadors origináis de «temes», orientació i opinió política —partits i grups d'interés 
principalment— amb intermediació neutra o biaixada deis mitjans, sino davant de 
processos d'interrelació entre les tres parts implicades: partits, mitjans de comu
nicado de masses i ciutadans. I, dones, el rendiment del procés polític dependrá 
també de la capacitat deis ciutadans per «fer-se amb» i «gestionar» aquesta funció 
intermediadora deis MCM. 

En general, l'evolució de l'impacte deis MCM en la política ha anat per davant 
de l'análisi científica. Pero avui disposem ja d'una tradició consolidada d'investi-
gació comparada que intenta comprendre i explicar el paper deis mitjans en el 
procés polític i les relacions entre política i comunicado. El plantejament sobre el 
paper i la importancia deis MCM en el procés polític s'ha anat definint i matisant 
amb el temps. Així, en els anys trenta i quaranta amb la primera eclosió deis MCM 
i la massiva utilització com a instrument de propaganda que en van fer els régims 
de tipus feixista o nazi, es va anar dissenyant un model que situava els MCM com 
a instrument quasi totpoderós en la configurado de les actituds i opinions. 
Posteriorment, amb la generalizado del fenomen i un cert desenvolupament de 
la recerca empírica sobre realitats democrátiques, va portar cap al plantejament 
d'un segon model, totalment contrari a l'anterior, que hipotetitzava uns «efectes 
mínims» deis MCM en la formado i canvi d'actituds. 

Mes recentment, després de la revolucionaria incorporado de la TV, i amb el 
desenvolupament d'una important quantitat d'análisi empírica i noves evidencies, 
s'ha anat imposant un model mes matisat, intermedi entre els dos anteriors. 
Emfatitza la importancia del rol i la influencia deis media en uns aspectes i la rela-
tivitza en molts altres. Actualment, i en el marc de la posició central de la televi-
sió en el sistema de mitjans, son d'acceptació molt generalizada diverses conse-
qüéncies i característiques de Timpacte i del paper deis mitjans en el procés 
d'intermediació: 

• Establiment de ¡'agenda. D'una banda, ja és gairebé una premissa unáni-
mement acceptada que si bé els MCM no determinen el que pensem, sí contri-
bueixen poderosament a determinar alió sobre qué pensem (Cohén 1963). És l'a-

8. També a Catalunya ha merescut l'atenció deis estudiosos. Vegeu, per exemple: G. Colomé, 
Política y medios de comunicación: una aproximación teórica, Working Papers, ICPS, 1994. També, 
M. de Moragas, New techonology and changes in mass media: considerations for political scientists, 
Working Papers, ICPS, Barcelona, 1990. 
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nomenada capacitat d'establiment de l'agenda política, en el sentit que la infor
mado subministrada a través deis MCM té una influencia decisiva en l'opinió deis 
ciutadans sobre quins son els temes mes importants que té plantejats un país en 
un moment determinat.9 

• Priorització d}aspectes, En segon lloc, també és avui ampliament acceptat 
que l'impacte deis MCM, i molt especialment la televisió, en la formació/canvi d'o-
pinions o de comportaments no es produeix tant a través de missatges dirígits 
directament a canviar les creences o les avaluacions deis ciutadans sobre els 
objectes polítics, sino a través d'aconseguir influir sobre la importancia relativa 
que s'atorga ais diferents aspectes que es preñen en consideració en Favaluació 
global d'un fenomen o objecte. És un efecte que resulta de l'anomenat priming 
(priorització), característica de la forma com els mitjans —i molt especialment la 
televisió— subministren la informado, i en la qual es prioritzen uns aspectes 
sobre uns altres en referir-se a un determinat fet o objecte polític.10 

• Personalització de la política. En el mateix marc se sitúa també la 
tendencia observada en els mitjans, i especialment en la televisió, a personali
zar els temes de conflicte, i presentar el conflicte polític com a controversia 
entre actors polítics individuáis, en abséncia d'informació contextual suficient 
que permeti els ciutadans connexions mes amplíes i esquemes de comprensió 
mes generáis. En aquest sentit, s'ha remarcat el paper deis media en ttncrement 
de responsabilitat atribuida pels ciutadans ais actors polítics individuáis, i al rol 
deis líders polítics.11 

• Diferent influencia segons els temes. Els plantejaments deis MCM son mes 
influents en aquells temes la informado sobre els quals depén exclusivament de 
la informado subministrada pels propis MCM, o sobre qüestions molt a curt ter-
mini;12 per contra, el ciutadá té mes filtres amb relació ais temes mes propers o 
profunds, en els quals té un coneixement mes directe, o de mes temps i contrast. 
En el mateix sentit, s*ha observat en diferents estudis que en moltes qüestions les 
opinions manifestades pels ciutadans son fundó de les referéncies que en aquell 

9. Hí ha una abundant literatura sobre la influencia deis mitjans en la configurado de l'agenda 
política. Vegeu David Weaver, Doris Graber, Maxwell McCombs i Chaim Eyal, Media Agenda-setHng 
in a Presidential ElecHon, Nova York: Praeger, 1981. Igualment, Holi Semetko, Jay Blumler, Michael 
Gurevitch i David Weaver, The Formation ofCampaign Agendas: A ComparaUve Analysis ofParty and 
Media Roles in Recent American andBriUsh Elections, Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum, 1991. 

10. Sobre el priming o priorització, vegeu Shanto Iyengar i Donald R. Kinder, News thatMatters: 
Televisión and American Opinión, Chicago: University of Chicago Press, 1987. 

11. Sobre el paper deis mitjans en la personalització i «liderítzació» de la política, vegeu Doris 
Graber, Mass Media and American Politics, Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980. 
També, Scott Keeter, «The Illusion of Intimacy: Televisión and the Role of Candidate Personal Qualities 
in Voter Choice-, Public Opinión Quarterly 51 (1987), pp. 344-358. Igualment, Martin Wattenberg, The 
Rise of candidate-centered Politics: Presidential Elections in the 1980% Cambridge: Harvard University 
Press, 1991-

12. Sobre la influencia deis mitjans en la formado de les opinions existeix una gran quantitat d'es-
tudis de molt divers tipus i abast. Vegeu, per exemple: Larry Bartels, «Messages Received: The Political 
Impact of Media Exposure-, American Political Science Review, 87 (1993), pp. 267-285; W. Russell 
Neuman, Marión R. Just, Ann N. Cigler, Common Knowledge: News and the Construction of Political 
Meaning, Chicago: Chicago University Press, 1993. 
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moment els hí «venen al cap», i que aquelles referéncies que tenim «mes a má- están 
molt determinades per alió que s'ha vist, llegit o escoltat recentment ais mitjans.13 

• Diferencies entre tipus de mitjans. La premsa escrita proveeix mes infor
mado i amb mes profunditat que la TV o la radio. D'altra banda, els estudis sobre 
transmissió d'informació a través deis mitjans concorden a assenyalar que els 
seguidors exclusivament de la informació a través de TV mostren nivells mes bai-
xos de conceptualitzacó política, distingeixen menys entre els candidats que els 
lectors de diaris, i teñen menys coneixements sobre polítiques concretes.14 

De tota manera és evident que el paper deis MCM en la formació de les acti-
tuds polítiques deis ciutadans no és fundó exclusivament —ni segurament tam-
poc principalment— del seguiment deis programes o seccions informatives deis 
mitjans. Els programes i seccions d'entreteniment deis mitjans —i fonamentalment 
els televisius— canalitzen quantitat de símbols, imatges, valors, expectatives d'es-
tils de vida, etc., amb gran influencia potencial sobre els valors i les actituds gene
ráis deis ciutadans, que teñen també el seu reflex en les seves actituds en relació 
ais objectes i estímuls polítics. Certament, la major part de la recerca s'ha centrat 
en la influencia deis continguts explícitament polítics deis mitjans, com és el cas 
del nostre estudi. Pero aixó no implica negligencia de 1'altra dimensió, i normal-
ment la tria s'ubica en consideracions teóriques i metodológiques. 

1,3. Els MCM i les campanyes electorals 

Els canvis en els processos d'intermediació entre l'escena política i els ciuta
dans s'han tradu'ft també en una profunda transformado de les campanyes elec
torals, en el sentit d'una progressiva centralitat deis mitjans i singularment de la 
televisió.15 

El desenvolupament de la televisió i de la seva capacitat d'intermediació ha 
estat decisiu en la transformado de les campanyes, així com de bona part de l'ac-
tivitat i estructurado partidista i de l'emergéncia de liderats polítics. La presencia 
de la TV, per exemple, obliga a fináis deis seixanta a la reconsiderado del pro-
cés de nominado deis candidats en les primáries deis Estats Units d'América; i en 
general, la TV introduí novetats determinants en els processos electorals nord-
americans, com: la personalizado de la campanya, el carácter nacional de la cam-
panya, la immediatesa de la cobertura informativa deis fets electorals, la tendén-

13. Sobre les característiques de les opinions, vegeu, per exemple, el conegut estudi de John 
Zaller, TheNature and Origins ofMass Opinión, Cambridge: Cambridge University Press, 1992. 

14. Sobre la influencia diferenciada deis diversos tipus de mitjans, vegeu J. P. Robinson i D. K. 
Davis, «Televisión News and the Informed Public: An Information-Processing Approach», Journal of 
Communication, 40: 3 (1990), pp. 106-119. Vegeu, també, Peter Clarke i Eric Fredin, -Newspapers, 
Televisión and Political Reasoning-, Public Opinión Quarterly, 42 (1978), pp. 305-324. 

15. Vegeu, per exemple, W. Schutz i K. Schoenbach (eds.), Mass Media and ElecHons: 
International Research Perspectives, Munic: Olschláger, 1983; H. A. Semetko, J. G. Blumler, M. 
Gurevitch i D. Weaver, The Formation ofCampaign Agendas: A Comparative Analysis ofParty and 
Media Roles in Recent American andBritish Elections, Hillsdale, N.J.: Erlbaum, 1991. 
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cia a Fespectacularització de la campanya i deis líders, etc. En l'específic context 
nord-americá, Graber resumia en quatre conseqüéncies centráis l'impacte de la 
televisió i les noves tecnologies en la campanya, a saber: el declivi del paper de 
Forganització deis partits, la creació de líders amb carisma mediátic, el recluta-
ment deis candidats al mode del casting i la cobertura mediática com a objectiu 
de campanya.16 

La influencia de la TV a Europa ha anat modificant també, encara que mes tar-
danament, la naturalesa i el comportament de les campanyes electorals, sobretot a 
partir de fináis deis anys setanta. Alguns experts han interpretat aquesta evolució 
com una «modernització» i altres com una «americanització» de les campanyes elec
torals a Europa i a la resta de les democrácies de tipus occidental.17 No obstant 
aixó, almenys dos trets diferenciáis claus marquen la distancia de l'evolució euro
pea respecte deis EUA: d'una banda, el model televisiu europeu és de monopoli 
públic, bé que progressivament reconvertit en model mixt, públic i privat; i de Fal-
tra, a Europa es manté la prohibido ais partits i candidats de la compra d'espais 
televisius per a la propaganda electoral. D'aquesta manera, a Europa els partits, 
coalicions i candidats veuen limitades les seves aparicions televisives a dos for-
mats: ais espais gratuíts de propaganda durant la campanya estricta, regulats per 
la llei electoral; i a les diverses formules d'aparició que les cadenes arbitrin per al 
seguiment de Factualitat electoral. 

1.3.1- Partits, ciutadans iMCM: la campanya com a marc de relacions 

Les campanyes electorals ofereixen un marc privilegiat —tot i que parcial i 
amb especificitats própies— per estudiar les relacions: ciutadans (opinió pública) 
-partits-mitjans. Es tracta, com plantejávem abans, d'unes relacions básiques en els 
nostres sistemes democrátics i representatius. 

La campanya electoral s'ha d'entendre, pero, com a «moment» en un procés 
continuat d'interrelacions entre aquests tres pols. És a dir, no es pot pretendre una 
comprensió global de les relacions entre aquests tres pols si ens limitem al perí
ode de la campanya electoral. Ara bé, la campanya configura un marc específic 
en el qual es poden estudiar algunes característiques de les seves relacions. 

El context de la campanya és fundó, en bona part, del conjunt d'esdeveni-
ments succeíts i de Factivitat deis actors durant el període de la legislatura que 
ha acabat, i es complementa amb les propostes de futur deis diversos partits. Es 
defineix d'aquesta manera una determinada percepció de Fagenda política i els 
seus actors en Fopinió pública que s'intenta copsar, estudiar i caracteritzar a tra
vés d'enquestes d'opinió (en el nostre cas corresponents al període preelecto-
ral). 

16. Doris A. Graber, Mass Media and American Politics, Washington, CQ Press, 19934; J. B. 
Ábramson, F. C. Arterton i G. R. Orren, The Electronic Commonwealth, Nova York: Basic Books, 1989-

17. D. L Swanson i P. Mancini, Politics, Media, and Modern Democracy, Nova York; Praeger, 
1996; R. Negrine, The Communication qf Politics, Londres: Sage, 1996. 
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Hi ha hagut, i encara hi ha, diferents plantejaments sobre quin és raspéete 
principal en aquest procés de formado de l'agenda política: si son els partits els 
que defmeixen l'agenda pública i l'agenda deis mitjans (model de dalt a baix), si 
son els ciutadans els que defmeixen l'agenda deis partits i deis mitjans (model de 
baix a dalt), o bé si son els mitjans els que defmeixen l'agenda deis partits i deis 
ciutadans (model de mediacrácid). 

De tota manera, amb Fevolució deis estudis sobre la formado de l'agenda, 
cada vegada és mes acceptat que estem davant d'un conjunt d'interrelacions en 
qué és difícil parlar de quin és l'element principal o inductor amb carácter gené-
ric, aquest paper correspona un(s) o altre(s) en fundó deis temes, del context 
polític, de la conjuntura, de les característiques del sistema de mitjans, etc.18 

En el marc d'aquest model, i en qualsevol deis casos, els MCM teñen un 
paper fonamental en les relacions entre els partits i els ciutadans, l'opinió públi
ca.19 Certament es produeixen relacions directes entre partits i ciutadans sense la 
intermediado deis MCM, i en una campanya electoral encara mes. Així, els actes 
i mítings deis partits, les activitats de porta a porta deis militants, etc. Igualment, 
els partits reben 1'opinió directa deis ciutadans a través de quantitat d'enquestes 
encarregades per ells mateixos sobre aspectes molt diversos de cara a la prepa
rado i el millor rendiment de la campanya electoral. Perd, en tot cas, en Tactual 
context de partits d'electors, de competencia centrípeta i de desenvolupament 
deis MCM, el gruix de la campanya electoral s'orienta i circula a través d'aquests 
mitjans. 

En aquest marc, el major o menor seguiment de la campanya a través deis 
mitjans, així com el favoritisme o no deis mitjans en relació a les opcions en com
petencia, son aspectes importants des de la perspectiva deis efectes de la cam
panya electoral a través deis mitjans, i, dones, son variables importants en el seu 
estudi. Per tant, les pautes de seguiment deis mitjans pels ciutadans, així com l'o-
rientació políticament biaixada o no d'aquests, son dues variables claus en qual
sevol recerca sobre processos d'intermediació durant la campanya electoral, així 
com també fora d'ella.20 

1.3.1.1. Els ciutadans i els MCM 

Peí que fa a les pautes de seguiment, o les pautes áexposició a la informado 
deis mitjans per part deis ciutadans, cal teñir en compte diversos aspectes. 

18. Vegeu una panorámica d'aquests plantejaments a M, E. McCombs, «The evolution of Agenda-
setting research: twenty-five years in the market place of ideas», Journal of Communication, 43: 2 
(1993), pp. 58-67. També a J. Kleinnijenhuis i E. M. Rietberg, «Parties, media, the publie and the eco-
nomy: Patterns of societal agenda-setting», European Journal of Political Research, 28 (1995), pp. 95-
118. 

19- Utilitzem aquest concepte en el sentit mes estríete d'estat d'opinió deis ciutadans, entenent 
com a tal el que s'expressa a través de les enquestes d'opinió. 

20. Vegeu, per exemple, Paul A. Beck, «Voters' Intermediation Environments in the 1988 
Presidential Contest», Public Opinión Quarterly, 55 (1991), pp. 371-394. 
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El primer de tot, i a vegades utilitzat de manera exclusiva, es el que fa 
referencia a la freqüéncia de seguiment, del grau d'exposició ais mitjans. En prin-
cipi es pot plantejar que la influencia deis mitjans en la formado d'opinions i/o 
en la decisió de vot és fundó del major o menor nivell d'exposició ais mateixos, 
i la hipótesi seria que a mes seguiment de la informado a través deis MCM major 
influencia d'aquests intermediaris. 

Sense negar la idea general de la hipótesi, els estudis empírics realitzats han 
anat mostrant matisacions que cal considerar a l'hora d'introduir la variable expo
sició ais MCM en l'estudi de la influencia deis MCM. Així, no es pot considerar de 
la mateixa manera la influencia deis mitjans sobre les opinions d'aquelles perso
nes que segueixen molt assíduament diversos mitjans (premsa, radio, televisió), 
que en el cas d'aquelles persones amb un seguiment escadusser i quasi exclusi-
vament a través d'un d'ells, que normalment és la televisió. En el primer cas ens 
trobem amb electors amb un nivell d'informació molt elevat i contrastat, mentre 
el segon tipus d'electors depenen d'una única font per a la configurado de les 
seves opinions, normalment la televisió, que a mes a mes subministra la informa
do de manera breu i poc argumentada, tal com exigeix el format deis noticiaris 
televisius. En aquest darrer cas —i sense teñir en compte influencies derivades 
d'altres aspectes com identificacions ideológiques o implicació en converses polí-
tiques en xarxes interpersonals— ens trobaríem davant d'opinions potencialment 
molt mes volátils, mes sensibles a variacions en la informado de la cadena de 
seguiment habitual, que no en el primer cas. En canvi, en tots dos casos la 
influencia deis mitjans és molt important. 

El nivell d'exposició per ell sol, dones, no és suficient per fer afirrnacions 
sobre la influencia deis MCM en la formado i canvi d'opinions, o en la decisió de 
vot. Ja hem indicat anteriorment que no ens porta gaire lluny parlar de MCM en 
general, i que s'ha de teñir en compte el tipus de mitjá. Igualment, tampoc no per-
met anar gaire lluny parlar d'influéncia sobre les opinions en general, i s'ha de 
teñir en compte el tipus de tema-objecte de Fopinió. D'altra banda, el nivell la
tericio a la informado, així com el nivell de credibilitat del mitjá, son altres varia
bles amb qué s'ha de ponderar el nivell d'exposició. I finalment, tot i que les clau
sules de ceteris paribus son normalment necessáries en Panálisi científica, no hem 
d'oblidar que en la realitat els altres intermediaris també teñen una influencia 
important, i que a vegades és decisiva, com en el cas —molt mes freqüent del 
que normalment es pensa— del decantament final del vot de sectors importants 
d'electors indecisos. 

D'altra banda, en la dinámica de la comunicado política i electoral, els elec
tors son també públics d'uns determinats mitjans de comunicado. En aquest sen-
tit, els estudis electorals han posat de manifest que no es dona una selecció neu
tra per part deis ciutadans en la seva exposició a la cobertura mediática de la 
campanya, sino que expressen preferéncies envers determinats mitjans en fundó, 
al menys en part, de la seva orientado politicoideológica. La recerca comparada 
indica situacions molt diverses en aquest sentit, i planteja la diversitat de factors 
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que intervenen. En aquest marc, com ja hem indicat anteriorment, no té gaire 
sentit plantejar-se la recerca en termes de quin és l'element inductor en termes 
generáis, és a dir, si és primer la influencia deis mitjans que determina l'orienta-
ció deis ciutadans, o bé si son els ciutadans els qui seleccionen els mitjans en 
funció d'unes actituds, d'un flitre previ. En canvi, la utilitat deriva de plantejar-se 
els factors i les pautes d'aquesta connexió mitjans-ciutadans, així com de la seva 
dinámica. 

En tot cas, l'ampli consens básic existent a les nostres societats, que s'ex-
pressa en actituds reformistes i posicions ideológiques deis ciutadans estructura-
des al voltant de les posicions mes o menys centráis, moderades, i es comple
menta amb la paral-lela competencia centrípeta entre els partits, empeny els MCM, 
en competencia per audiencia, a adoptar una orientado coherent amb la mode
rado deis electors i en el marc de la qual donar cabuda al pluralisme i/o presen
tar un cert biaix en la seva orientado. 

El nostre treball no pretén abastar tot aquest ampli ventall d'aspectes, sino 
que és forga limitat peí que fa a l'estudi de la connexió mitjans/ciutadans, i no 
només per raons de la propia complexitat del tema, sino també per la manca d'in-
dicadors sobre aqüestes relacions en les enquestes sobre Catalunya realitzades peí 
CIS l'any 1995. El nostre treball se centra tot just en els aspectes mes generáis del 
tractament de la campanya per part deis mitjans i d'algunes de les pautes de 
seguiment deis mateixos per part deis ciutadans. 

1.3.1.2. Els MCM i els partits 

En funció de la propia análisi del context polític, les estratégies electorals de 
cada partit adopten una expressió concreta i diferenciada en la forma d'orientar 
la respectiva campanya i de presentar-se com a partit, com a programa i com a 
líderatge davant el conjunt de la ciutadania i, molt especialment, davant deis pro-
pis electors i simpathzants. D'aquesta manera, en la relació partits-mitjans que 
s'estableix en la campanya electoral es plantegen dues situacions. 

D'una banda, tot alió que fa referencia a la utilització directa deis MCM per 
part de les opcions polítiques a través de la disposicíó d'espais de comunicació 
(gratuits o no; en els diferents tipus de mitjans; amb diferents formes; etc.) en els 
quals la decisió sobre els continguts i formes correspon exclusivament ais propis 
partits. És el cas, per exemple, deis espais gratuits a televisió, que agafem com a 
referencia d'análisi en aquest estudi. En aquest sentit, el mitjá és un pur vehicle 
neutre al servei de l'expressió deis partits. 

D'una altra, tenim tot alió que fa referencia al tractament que els mitjans 
donen a l'activitat deis partits i a com ofereixen la informado política durant la 
campanya electoral. En aquest cas, els mitjans ja son actors amb plena capacitat 
de decisió, tot i que sobre alguns aspectes existeixin regulacions especifiques per 
a la campanya electoral. Pero encara posa mes problemes l'estudi sobre l'e-
xisténcia o no de biaix partidista en els MCM, i la determinado d'indicadors ade-
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quats, válids, per a Fanalisi empírica. El nostre treball només abasta parcialment 
aquests aspectes. 

1.3.2. L'impacte de la campanya electoral 

Enteses les campanyes com un procés comunicatiu en el que interactuen ciu
tadans, partits i mitjans, els seus efectes sobre el comportament electoral teñen 
una relleváncia de primer ordre en Festudi deis processos d'intermediació i, 
dones, del paper deis mitjans com a intermediaris. Per tant, en el marc del pre-
sent treball ens hem plantejat també el tema deis efectes de la campanya electo
ral. Es tracta d'una incursió amb perspectiva general que intenta aportar algunes 
dades i plantejar algunes hipótesis sobre aqüestes relacions.21 

Des de la perspectiva de la teoría del comportament electoral, l'estudi deis 
efectes de les campanyes és de gran importancia en relació al procés de decisió de 
vot, tant des de la perspectiva de la relació entre valors i actituds durables i factors 
conjuntarais, com en relació al paper deis intermediaris —i entre ells els MCM— en 
aquesta fase concreta del procés polític, així com per situar el paper i el lloc de la 
propia campanya en el marc de l'estructura i el procés de decisió de vot. 

Existeix rassumpció generalizada que les campanyes electorals teñen efec
tes sobre el resultat de les eleccions, pero la naturalesa mes precisa d'aquest 
impacte és un tema sobre el que hi ha hagut abundant controversia. De tota 
manera, hi ha un ampli consens entre els estudiosos, així com abundant material 
empíric, en el sentit que les campanyes teñen com a efecte principal el refor^a-
ment de decisions prévies o bé, en el seu cas, l'activació d'actituds latents, és a 
dir, fer electoralment rellevants en un context determinat algunes actituds i/o 
valors básics que rindividu ja posseeix.22 Ara bé, també s'ha comprovat que la 
forta atenció i pressió mediática i els esforgos comunicatius poden posar en qües-
tió intencions de vot prévies, especialment entre aquells electors que les basen en 
orientacions actitudinals menys definides. 

Les dades empíriques indiquen que la gran majoria deis electors han decidit 
el seu vot amb anterioritat a la campanya electoral, i en aquest marc, dones, no 
s'atribueix gran influencia a la campanya electoral en la determinado deis com-
portaments. Només un sector molt reduít de ciutadans atribueix certa importancia 
a la campanya electoral en la seva decisió de vot. El baix nivell d'interés per les 
campanyes que les enquestes detecten entre els ciutadans va també en el mateix 

21. Apart de les limitacions que imposa el plantejament general de la recerca per estudiar amb 
mes profunditat aquest tema, tampoc les enquestes del CIS havien incorporat aquesta vegada gaires 
indicadors. Per altra banda, l'instrument mes adequat per analitzar aqüestes relacions son les enques
tes tipus panel amb una onada previa a la campanya electoral i una segona postelectoral. D'aquesta 
manera es poden detectar i estudiar canvis i continuftats individuáis, i teñir aba una base mes sólida 
per a imputar efectes a la campanya electoral. 

22. Els estudis pioners sobre aquest plantejament son els de Tanomenada escola de Columbia: P. 
Lazarsfeld, B. Berelson i H. Gaudet, ThePeople's Cholee, Nova York, Columbia University Press, 1944. 
També, B. Berelson, P. Lazarsfeld i W. N. McPhee, Voting, Chicago University of Chicago Press, 1954. 
Mes recentment vegeu, per exemple, R. Cayrol, op. cit, 
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sentit d'escassa relleváncia atorgada pels electors a la campanya electoral per 
decidir el seu vot. A mes a mes, no s'ha de pensar que l'interés —tot i escás— 
per les campanyes prové principalment deis indecisos: no acostuma a existir cap 
relació entre indecisió de vot i interés per la campanya; i en aquest marc no es 
pot interpretar els indecisos com a persones sense cap mena d'identificació pre
via i que busquen en la campanya el máxim d'informació per tal de poder pren-
dre una decisió de vot. Totes aqüestes característiques, que son for$a generáis a 
les democrácies occidentals, s'han observat també entre l'electorat cátala en pas-
sades conteses electorals.23 

En conjunt, dones, la campanya electoral no apareix com el moment o la fase 
de la decisió de vot per a la gran majoria d'electors. Aquesta decisió forma part 
d'un procés continu tot al llarg del procés polític i a través del qual es mantenen 
els aliniaments o es van decantant els canvis. 

L'esmentat plantejament sobre els efectes de les campanyes en la decisió de 
vot no és pas contradictori, pero, amb 1'enorme esforg financer i d'activitat que 
els partits i les institucions dediquen a les campanyes, així com amb l'intens segui-
ment que normalment en fan els MCM. Els aspectes simbólics i els de legitimado 
de les institucions i de les elits no son els menys importants. D'altra banda, hi ha 
uns efectes no observats, els que podríem anomenar el cost electoral de la no-
campanya-. Quin seria Tefecte sobre el resultat electoral d'un partit si no realitzés 
campanya electoral i mantingués el nivell normal d'activitat? A mes a mes, tot i els 
seus efectes limitats sobre el comportament que s'atribueix a les campanyes, 
aquesta influencia marginal pot arribar a ser transcendental per decantar la victo
ria en sítuacions d'equilibri de forces, com molt sovint és el cas a les nostres 
democrácies.24 

Finalment, cal remarcar que tot i que les campanyes electorals tinguin avui 
un component eminentment mediátic, els MCM no detenten el monopoli deis flu-
xes d'informació que arriben ais electors: algunes activitats de comunicado van 
directes ais electors i, en qualsevol cas, aquests es troben immersos en xarxes de 
realcions interpersonals. És en el marc d'aquestes relacions amb Texposició a con
verses de contingut politicelectoral —i a través de situacions, a vegades, de con
sonancia o altres de dissonancia— on molt sovint sembla que es reforcen o acti
ven les actituds i es decanten els comportaments.25 Certament, el fluxe 
d'informació que circula a través de les xarxes está molt condicionat per la infor
mado subministrada pels mitjans. Pero la relació entre intermediaris, tot i que l'a-
puntem en diverses parts del treball, queda fora del nostre objecte. 

23. Vegeu l'estudi de José R. Montero, «La decisión electoral: interés, dudas y valoraciones-, a 
Equip de Sociología Electoral (ed.), L'electorat cátala a les eleccions autonómiques de 1988: opinions, 
actituds i comportaments / Estudis Electorals-10, Barcelona: Fundado Jaume Bofíll, 1991. 

24. En el cas de les eleccions autonómiques catalanes que comentem, per exemple, el compor
tament d'un petit sector d'electors podia ser decisiu de cara a principal aspecte deis resultats: el man-
teniment o no de la majoria absoluta per part de CiU. 

25. P. A. Beck, op. ctt., pp. 372 ss. 
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1.4. La situarte a Catalunya 

1.4.1. MCM i campanya electoral a Catalunya 

La tendencia general a les democrácies industriáis, des deis EUA a Europa, de 
centrar en els MCM la campanya electoral, també s'ha anat imposant a Catalunya. 
Els grans mitjans esdevenen el fórum central de les diverses propostes programa-
tiques, pero sobretot es converteixen en l'escenari de presentado i discussió del 
liderat de cada formado política, personalizada en els seus líders mes carismátics. 
En conseqüéncia, les estratégies de la campanya deis partits o coalicions es con
centren, en bona part, a fer-se un espai en l'agenda deis mitjans, i sobretot de la 
televisió. La lluita per la cobertura televisiva deis actes electorals arriba a ser l'ob-
jectiu básic i permanent del seguiment de la campanya. I com que la campanya 
estricta o legal és molt curta (dues setmanes), els partits i coalicions preparen curo-
sament una forma d'anticipació en el període previ (dues o tres setmanes), que 
anomenem precampanya, per guanyar posicions en l'agenda pública. 

Del conjunt d'espais i programes que els mitjans destinen a la campanya elec
toral, la gran majoria s'ha d'atribuir a la discrecionalitat deis mateixos mitjans. 
Només una petita part son d'inserció gratuita —els espots gratuits de propaganda 
previstos per la llei electoral en els mitjans de titularitat pública— i una altra part 
en forma d'inserció publicitaria pagada pels partits; pero, ates que la normativa 
electoral espanyola prohibeix la compra d'espais de propaganda política a la tele
visió pública o privada (i a tots els altres mitjans de titularitat pública), la radio 
privada i la premsa adquireixen també un paper rellevant en les campanyes cata
lanes. Tot i així, la centralitat de la televisió en tot el procés sembla indiscutible, 
i de fet, partits i coalicions dediquen, com a tot Europa, la máxima atenció al 
seguiment de la cobertura electoral de cada cadena. 

La normativa electoral aplicable a Catalunya preveu la utilització deis mitjans 
de titularitat pública per a la campanya de propaganda de cada candidatura, i 
regula la distribució deis espais gratuits entre elles. La distribució i Pordre d'emis-
sió deis espais té en compte el nombre de vots obtinguts en les anteriors elec-
cions, cosa que és ja un factor d'estabilitat. A part de la regulado deis espais gra
tuits, la llei regula, d'altra banda, el respecte al «pluralisme polític i social», com 
també «la neutralitat informativa» deis mitjans de comunicació tant de titularitat 
pública com privada. Les decisions deis mitjans a propósit de la forma de cober
tura informativa electoral son recurribles davant la Junta Electoral competent. 

Tal com passa ais paisos europeus, l'objectiu central (targeí) de la campanya 
deis partits son els noticiaris televisius. En una societat com la catalana, en qué la 
gran majoria de la població s'informa a través de la televisió i, especialment, a tra
vés deis noticiaris —els quals obtenen en conjunt una quota de pantalla molt ele
vada en la franja de máxima audiencia (prime timé)—, per ais partits i candidats 
resulta imprescindible de fer-se un Uoc i una «imatge» en l'agenda electoral tele
visiva (i televisada). En aquest sentit, podem afirmar que a Catalunya, com a tot 
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Europa, els noticiaris televisius en el seu conjunt faciliten un Uoc i un moment 
centráis de la visibilitat de la campanya electoral. 

Aquesta fundó d'intermediciació básica i general entre partits i electors a tra
vés de la televisió presenta a Catalunya unes característiques própies derivades de 
tres factors, que son: 

• La brevetat de la campanya estricta (dues setmanes): aixó fa que la pre-
campanya electoral adquireixi un pes específíc com a preparado de la campanya 
(presentació deis nous líders, creació de noves expectatives, debats sobre temes 
polémics, sobrerepresentació de l'acció del govern, etc.) i que tendeixi a 
comentar des del moment de la convocatoria d'eleccions. 

• L'estructura televisiva, que és dual (pública i privada) i amb un doble 
ámbit de cobertura (autonómica i estatal): aquesta concurrencia sobre un mateix 
electorat de quatre possibles tipus de cadenes (en realitat tres, perqué no hi ha 
TV privada d'ámbit cátala), amb interessos molt diferents, presenta i origina un 
quadre d'audiéncies i d'influéncies molt complex. 

• La diferent regulado de la campanya electoral entre TV pública i TV priva
da: aixó contribueix a la complexitat del quadre d'intermediació televisiva; pero, per 
contra, obligat a uns requisits mínims de pluralisme a publiques i privades, i a l'e-
missió d'espais gratuits de propaganda a les publiques. La regulado preserva, d'una 
banda, una certa neutralitat i la fundó específica del servei públic, de 1'altra. 

1.4.2. Les eleccions de novembre de 1995: ospectes generáis 

1.4.2.1. La conjuntura 

Les eleccions catalanes de 1995 se celebraven en una conjuntura molt parti
cular, en la qual una situado de relativa tranquillitat política i unes expectatives 
básiques de continuftat en el nivell autonómic, es contraposava a una situado de 
forta crispado i amb expectativa política de canvi en l'ámbit estatal. En aquest 
marc, la incontestada supremacía de CiU a Catalunya tenia com a complement la 
bipolarització PSOE-PP al nivell central. 

Pero, menys que mai, es tractava de dos contextos separáis. La participado 
decisiva de CiU en la política estatal, en donar suport al govem del PSOE, havia 
establert entre el context polític autonómic i el central uns vineles molt mes inten
sos que anteriorment. Igualment, els possibles efectes sobre els alineaments elec-
torals i la correlació de forces a Catalunya derivats de la creixent consolidado del 
PP com a alternativa de centre-dreta a nivell d'Espanya, establia un altre vincle 
entre la dinámica política a ambdós nivells. 

En aquest marc, el principal interrogant feia referencia a fins a quin punt la 
consolidado del PP com a alternativa en l'ámbit central podia traduir-se en un retro-
cés de CiU que li fes perdre la majoria absoluta. És a dir, si la nova projecció del 
PP en l'ámbit estatal i el mateix fet del suport de CiU al PSOE acabañen produint 
un canvi de comportament a favor del PP entre els electors de centre i dreta no-
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nacionalistes que havien votat tradicionalment CiU a les eleccions autonómiques, i 
especialment entre aquells que a les generáis, en canvi, ja ho feien a favor del PP. 

L'erosió de la imatge socialista i una certa consolidació de IU eren altres 
aspectes de la conjuntura estatal que podien teñir repercussions en els alinea-
ments electorals a Catalunya. 

1.4.2.2. Els resultáis 

Finalment, com se sap, els resultats de les eleccions varen presentar unes 
pautes de comportament electoral de notable continuitat respecte de les anteriors 
eleccions autonómiques, juntament amb menors, pero significatius, elements de 
canvi. 

Resultats 1995 Variacions 95-92 

Participado 63,6 +8,8 

% s/votants 
CiU 40,8 -5,2 
PSC 24,8 -2,6 
PP 13,1 +7,1 
IC 9,7 +3,2 
ERC 9,5 +1,5 

Així, es manté el mateix format del sistema de partits i la correlació de for-
ces no experimenta canvis quantitativament molt importants, tot i algunes varia
cions significatives. CiU es manté com a for^a ámpliament majoritária, amb el 41% 
deis vots, seguida de lluny peí PSC amb el 25%. Per la seva banda, PP, IC i ERC 
es queden en una posició clarament secundaria. 

ParaHelament, i seguint les tendéncies generáis d'Espanya, també es pro-
dueixen canvis: l'increment de la participado, l'important avang del PP —que se 
sitúa com a tercera forga política de Catalunya—, el lleu retrocés del PSC i el nota
ble avang d'IC-EV. 

Per la seva banda, CiU experimenta un retrocés de 5 punts en la correlació 
de forces, mentre ERC obté uns petits guanys. 

De tota manera, cal teñir en compte que per Pincrement de la participado 
totes les principáis opcions augmenten el seu nivell absolut de vots. Els retroces
sos, dones, son relatius, en termes de correlació de forces. Avenaos i'retrocessos 
es componen així de moviments reals mes complexos deis aparents. 

Com a conseqüéncia d'aquests resultats, CiU perd la majoria absoluta al 
Parlament de Catalunya, una situado que no es donava des de la primera legis
latura (1980-1984). De tota manera, la posició de CiU, amb una amplia majoria, 
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és for^a cómoda atesa, entre altres factors, la práctica impossibilitat de formado 
de majories alternatives excepte per qüestions molt puntuáis. 

2. Plantejament de Pestudi 

Tal com hem dit, els treballs que segueixen teñen com a objecte diversos 
aspectes del procés de les eleccions al Parlament de Catalunya de 1995. 

Els diversos capítols no son parts d'una recerca plenament integrada, sino 
que amb l'objectiu comú de les relacions entre opinió pública, comunicado polí
tica i comportament electoral i sobre l'eix de la fundó d'intermediació deis mit-
jans, els treballs teñen un plantejament autónom. Les tradicions disciplinars i els 
mares teórics diferenciáis imposen condicions, pero sobretot les imposa la com-
plexitat del tema. En el marc d'aquest doble condicionant, ens va semblar que per 
a un estudi inicial el mes adequat era fer una primera aproximado a alguns deis 
diversos components de les relacions esmentades. 

En aquesta perspectiva el treball que teniu a les mans pretén ser fonamen-
talment exploratori. Es tracta d'un estudi empine i d'enfocament básicament des-
criptiu, que creiem fa aportacions rellevants a l'estudi i el coneixement deis pro-
cessos electorals i de comunicado política a Catalunya, tot obrint via a nous 
plantejaments de treball. 

El primer estudi fa referencia a l'estat i Tevolució de Fopinió pública a 
Catalunya des de l'inici de 1995 fins a la propia campanya electoral. Genéricament, 
l'estat de l'opinió pública indica els recursos d'opinió amb qué compta cada partit 
a l'hora de plantejar la seva campanya electoral —en el marc d'unes determina-
des correlacions de forces electorals i unes expectatives de futur—, així com, les 
interrelacions entre l'opinió deis ciutadans i el plantejament de la situació pels 
diferents mitjans. En definitiva, l'entenem com el punt de referencia amb relació 
al qual els partits dissenyen la seva estrategia de campanya i a com recuilen els 
MCM els fets d'aquesta campanya. 

El segon capítol és dedicat a l'análisi de l'agenda electoral en televisió i prem-
sa diaria. Per primer cop a Catalunya, s'aplica la metodología propia de Yagenda-
setting a una mostra de noticiaris televisáis (els corresponents al prime time de 
totes les televisions) i deis principáis diaris que es difonen a Catalunya a efectes 
de conéixer la seva agenda electoral i d'altres ítems d'interés electoral durant la 
campanya i precampanya del 19-N de 1995. Els estudis internacionals sobre 
comunicació política i electoral posen de manifest com en les campanyes els mit
jans de comunicació competeixen amb els partits i els seus líders en l'establiment 
i fixació de les agendes electorals, així com en les «imatges» que difonen deis 
líders polítics i deis programes. Aportar una primera aproximado a les estratégies 
informatives de televisions i de premsa amb relació a la cobertura de les candi-
datures, així com a la capacitat demostrada de partits i líders d'incidir en l'agen
da electoral, és l'objecte del capítol. 
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El tercer estudi centra la seva atenció en un tema també inédit en els estudis 
sobre les campanyes electorals catalanes i espanyoles: els espots electorals de 
propaganda electoral i gratuita per a la televisió. La recerca, que indaga sobre els 
mecanismes i operacions de significado deis discursos d'autopresentació de les 
candidatures, adopta dues perspectives complementáries: d'una banda, vol posar 
de manifest les estructures profundes de carácter narratiu que fonamenten la 
coherencia global del discurs de propaganda; i de Paltra, examina les estratégies 
argumentatives emprades per donar credibilitat ais valors expressats en cada uni-
vers narratiu (o món possible). En les conclusions, els autors procuren de preci
sar per a cada partit o coalició Pestructura narrativa básica deis seus espots de pro
paganda, junt amb els acords generáis propis del món possible que proposen ais 
electors i les seves argumentacions generáis. 

L'objectiu final de la campanya electoral és oferir ais electors el conjunt d'e-
lements que emmarquen la seva decisió de vot. En aquest sentit, el quart capítol 

• 

estudia les pautes principáis que van orientar el comportament electoral deis cata-
lans en aquelles eleccions. Aqüestes pautes ens donen els elements básics amb 
relació ais quals situar els processos d'intermediació i el rol deis intermediaris i 
deis agents directes. 

Finalment, dediquem un darrer capítol a unes consideracions, mes que no 
conclusions, que intenten relacionar els resultáis deis capítols anteriors i oferir una 
base de partida a posteriors estudis al voltant de les relacions entre partits, ciuta-
dans i mitjans de comunicació de masses. 

En definitiva, el nostre objectiu ha estat iniciar una línia de recerca a casa nos-
tra i entrar en aspectes poc estudiats de la realitat política catalana: les interrela-
cions entre l'estat de l'opinió pública o bé el comportament electoral, amb el rol 
deis MCM o les estratégies de comunicació deis partits en la campanya electoral. 
La perspectiva i l'abast deis treballs han estat forgosament limitats, i, per tant, no 
hem pretés arribar a unes conclusions sobre els processos d'intermediació políti
ca a Catalunya i el paper deis MCM en ells. Aportar algún element aclaridor d'a-
quests aspectes —tot i que sigui parcialment— així com plantejar hipótesis d'in-
terrelacions que siguin la base per a l'endegament de futures recerques, és tot el 
que podem pretendre. Aquesta ha estat la direcció conscient del nostre esforg. 

No volem acabar aquesta introducció sense fer palés el nostre reconeixement 
a la Fundació Jaume Bofill i al Centre d'Investigació de la Comunicació, a les seves 
comissions científiques i, en especial, ais seus respectius directors Jordi Porta i 
Wifred Espina, per la confianga dipositada en el nostre Projecte. 

Igualment volem fer constar que aquest estudi se centra també en l'impuls a 
la relació entre investigadors propiciada per la seva integrado en la Xarxa 
Temática: «Eleccions, Comunicació política i Opinió Pública», creada en el marc 
del Pía de Recerca de Catalunya, i que ha rebut el suport de la Direcció General 
de Recerca de la Generalitat de Catalunya. Aquesta xarxa integra investigadors de 
la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Autónoma de Barcelona i la Universitat 
de Barcelona. 





CAPÍTOL 1 

L'OPINIÓ PÚBLICA CATALANA 
DAVANT LES ELECCIONS AUTONÓMIQUES DE 1995 

FRANCESC PALLARES I JORDI SAURET 

1. Introducció 

Aquest capítol pretén donar els grans elements per dibuixar l'estat de Fopi-
nió pública catalana en el període previ a la campanya electoral. 

És a dir, definir l'estat de l'opinió pública a partir del qual els partits hauran 
definit les seves estratégies de campanya i l'escenari «virtual» amb relació al qual 
es desenvoluparan els esfor^os deis actors polítics durant la campanya electoral a 
fi d'obtenir-ne els objectius. 

L'estat de Fopinió pública és un punt de referencia fonamental en el disseny 
de les estratégies deis diferents partits, i en ella es van reflectint els efectes tant 
de factors de fons com altres de conjuntura. En definitiva, les característiques de 
l'opinió pública i la seva evolució ens donen les bases per entendre el planteja-
ment de Pelecció. 

D'aquesta manera, serveix com a referent i punt de partida per ais articles 
que el segueixen, sobre el desenvolupament de la campanya ais MCM, Festraté-
gia deis partits i Fanálisi del comportament electoral. 

En la direcció plantejada, Farticle presenta, en primer lloc, les principáis 
característiques de la percepció a Catalunya de la situació política i económica 
d'Espanya, així com de les preferéncies sobre el seu escenari de futur i la per
cepció deis principáis líders. En segon lloc, es presenta els principáis aspectes 
sobre la percepció de la situació a Catalunya, tant peí que fa a percepcions glo-
bals sobre la situació política i económica, i a la seva evolució, com a opinions 
sobre aspectes concrete de la gestió de govem, i els líders polítics. En tercer lloc, 
ens referim ais aspectes ideológics (l'eix esquerra/dreta i la identitat nacional sub-
jectiva) i sociodemográfics que conjuntament amb conjuntura i lideratge definei-
xen Testructura básica de la decisió electoral, per a continuació caracterizar els 
indecisos i la seva indecisió. Finalment, Fexposició de les característiques de 
seguiment deis mitjans de comunicado de masses completa la caracterització de 
l'escenari preelectoral. 
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Les dades utilitzades en aquest treball provenen en la seva totalitat d'en-
questes del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) realitzades en tres 
moments diferents de l'any 1995: el mes de febrer, setembre i octubre.1 Disposar 
de suficients dades d'un mateix institut de sondatges com es ara el CIS permet 
igualment evitar els problemes de comparado entre dades de diferents instituís. 

L'estudi l'hem basat en Tobtenció de diversos tipus de creuaments entre 
variables, així com en l'elaboració —fins on ha estat possible— de series evoluti-
ves d'uns mateixos indicadors que permeten una análisi longitudinal sobre l'evo-
lució de Popinió pública catalana a mesura que s'apropa la data de les eleccions 
autonómiques del 19 de novembre de 1995. 

2. El marc contractual de l'elecció en 1'opinió pública 

2.1. La situado política espanyola en Vopinió pública catalana 

La situado política espanyola s'havia anat deteriorant amb el progressiu 
desenvolupament d'un clima de crispado al voltant d'escándols polítics i econó-
mics (Juan Guerra, FILESA, Mariano Rubio, Roldan, GAL, CESID, etc.). Aquests 
temes trobaven gran ressó en els mitjans de comunicació de masses i eren espe-
cialment amplificáis en alguns d'ells. D'altra banda, a Felipe González li esclatava 
a les mans l'operació deis Independents (Garzón, etc.) i no pot presentar el «canvi 
sobre el canvi» promés a les eleccions de 1993- El suport de CiU al govern del 
PSOE introduía un element d'estabilitat, tot i ésser durament criticat peí PP que 
acusava el govern de dirigir la política de l'Estat en fundó deis interessos deis 
nacionalistes. 

En relació amb la situado económica es manté una impressió de crisi. En 
alguns aspectes es detecta una lleu millora, pero sobre tot al nivell deis grans indi
cadors socioeconómics que en la realitat quotidiana deis ciutadans, mentre l'atur 
continua en nivells dues vegades superiors a la mitjana de la UE. 

Tal com anaven fent palés les diferents enquestes publicades ais MCM, en 
conjunt, 1'opinió pública percep de forma torga negativa la situado política i 
económica del país, tot i que de manera mes suau entre els electors socialistes i 
mes radicalment entre els del PP i IU. 

La percepció subjectiva de la situació económica per part deis electors s'ha 
revelat com un indicador mes relacionat amb el suport al partit de govern que no 
l'evolució objectiva* deis principáis indicadors macroeconómics.2 En aquest sen-
tit, el PSOE tenia problemes de suport, fins i tot entre els seus mateixos electors 

1. Estudi 2.137: consta de 1.993 entrevistes, realitzades el mes de febrer de 1995. Estudi 2.192: 
consta de 2.486, entrevistes, realitzades el mes setembre de 1995- Estudi 2.195: consta de 2.491 entre
vistes, realitzades el mes d'octubre de 1995. 

2. Entre altres que s'ha ocupat d'aquestes relacions, vegeu David Sanders, «Forecasting the 1992 
General Election Result: The Performance of an Economic Model», a David Denver et al, Britisb 
Elections and Parties Yearbook 1993, Londres, Harvester Wheatsheaf, 1993-
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de 1993. No va ser, dones, cap gran sorpresa la davallada del PSOE a les elec
cions autonómiques i municipals del mes de maig i l'accés del PP al govern deis 
ajuntaments de la gran majoria de ciutats i capitals, així com a deu de les tretze 
comunitats autónomes que realitzaven eleccions.3 

També a Catalunya la percepció sobre la situado general d'Espanya és nega
tiva: la meitat deis entrevistáis consideren que la situació és «dolenta» per només 
un 7% que la consideren «bona». Entre ells, i com a segon grup en importancia 
quantitativa, se sitúen els que teñen una opinió intermedia i la consideren com 
«regular» (al voltant del 40%). 

Aquest to negatiu en la percepció de la situació general d'Espanya, s'obser-
va en tots els electorats, tot i que es poden observar algunes diferencies signifi-
catives. Els votants del partit en el govern —socialistes— és Púnic grup en qué la 
percepció de la situació com a «dolenta» no és Popinió majoritária, inclinant-se la 
meitat deis electors del PSC per considerar-la com a «regular». En canvi, son els 
votants del principal partit de Poposició al nivell general d'Espanya, el PP, els que 
declaren una percepció mes negativa de la situació. 

Entre febrer i setembre de 1995 el to general de percepció negativa sembla 
apaivagar-se lleument (54% el mes de febrer i 49% el mes de setembre, conside
ren que la situació general és dolenta). Aquesta relativa millora és general i s'ob-
serva en tots els electorats, pero sense que el to clarament negatiu de la percep
ció varií de manera sensible, ni al nivell general ni en algún electoral en concret. 

Quadre 1 

PERCEPCIÓ DE LA SITUACIÓ GENERAL D'ESPANYA 

Situado 
m^ ^ r w*^ ^^^ ^ ^ » ^ ^ 

general 

Bona 
Regular 
Dolenta 
Ns/Nc 

Total 
cátala 

5,8 
39,5 
54,2 
0,5 

(N: 1.993) 

CiU 

3,6 
43,6 
51,9 
0,9 

(542) 

Vot 
PSC 

11,8 
47,5 
40,1 

0,6 

(359) 

autonómiques 1995 
PP 

19,5 
80,5 

(74) 

IC 

5,0 
28,4 
66,2 
0,4 

(95) 

ERC 

6,5 
38,1 
54,7 
0,7 

(62) 

FONT: CIS (febrer 1995). 

3. En relació amb les eleccions municipals de 1995, vegeu Francesc Pallares i Josep Soler, «Las 
elecciones municipales de 1995 en España», a FONT, Tomás (dir.), Anuario del Gobierno Local 1996, 
Madrid, Ed. Marcial Pons, 1996. En relació amb les eleccions autonómiques, vegeu Francesc Pallares 
i Josep Soler, «Las eleciones autonómicas de mayo de 1995 en España: Una perspectiva general», a 
Eliseo Aja (dir.), Informe de las Comunidades Autónomas 1995, Barcelona, Instituto de Derecho 
Público, 1996. 
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Quadre 2 

PERCEPCIÓ DE LA SITUACIÓ GENERAL D'ESPANYA 

Situada Total Vot autonómiques 1995 
general catalá CiU PSC PP IC ERC 

Bona 
Regular 
Dolenta 
Ns/Nc 

7,7 
42,7 
48,9 
0,7 

(N: 2.485) 

7,1 
44,5 
47,9 
0,5 

(710) 

13,0 
52,4 
34,0 
0,6 

(498) 

6,1 
22,2 
71,1 
0,6 

(82) 

3,4 
39,3 
56,5 
0,8 

(140) 

6,8 
47,6 
45,6 

— 

(95) 

FONT: CIS (setembre 1995). 

L'alineament polític deis diferents electorats amb els seus respectius partits 
marca de forma clara la percepció i la valoració de la situació social i política a 
Espanya en el període anterior a la celebrado de les eleccions catalanes del 
novembre de 1995. 

A mes a mes, de forma paraHela al que succeeix en el conjunt d'Espanya, 
l'opinió pública catalana considera que l'evolució de Peconomia millora mentre 
empitjora la percepció sobre el clima polític.4 És cert, que el principal problema 
d'Espanya per a la societat catalana és l'atur, pero entre febrer i setembre retro-
cedeix en quatre punts (del 58% al 53,9%), i també milloren altres indicadors 
macroeconómics. En canvi, el mes de setembre repunta amb for^a com a proble
ma la percepció de crisi política (14,2%) i amb menor mesura la corrupció (6,9%). 
Es tracta de problemes mes polítics que económics. 

Pero, si el present moment polític no era valorat com a positiu, un possible 
triomf del PP en l'ámbit general espanyol no generava expectatives de millora. 
Davant d'aquesta possibilitat, només un 8% deis catalans considerava que la situa
ció general d'Espanya milloraria, per un 45% que considerava que empitjoraria, 
mentre un altre 27% pensava que tot seguiría igual. 

Aquesta expectativa negativa s'expressa igualment amb relació a la situació 
preferida per a després de les eleccions generáis. En el marc bipolar espanyol, a 
Catalunya mes de la meitat deis entrevistats prefereixen una victoria del PSOE, 
mentre només al voltant del 20% preferirien que guanyés el PP. 

En el marc de l'evolució política a Espanya, s'observa també una certa evo-
lució en l'opinió a Catalunya: entre febrer i setembre augmenta lleument el nom
bre de partidaris de la victoria del PP. En canvi, si bé es manté en general el per-
centatge deis que prefereixen una victoria socialista, augmenten els partidaris 
d'una nova majoria absoluta socialista mentre disminueix el percentatge deis que 
preferirien que la victoria socialista només fos per majoria relativa. La victoria, a 

4. José Ignacio Wert, «Sobre Cultura Política: legitimidad, desafección y malestar», a Javier Tusell, 
E. Lamo de Espinosa y R. Pardo (eds.), Entre dos siglos. Reflexiones sobre la democracia española, 
Madrid, Alianza Editorial, 1996. 
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nivell espanyol, del PP a les autonómiques i municipals de maig, així com el clima 
preelectoral que es va vivint, son darrera l'increment d'aquestes posicions mes 
«radicáis» poc abans de Finid de la campanya electoral. 

Certament, Fopinió sobre aquesta qüestió també presenta una estructura dife-
rent segons els electorats, i fa palesa la percepció negativa del PP a Catalunya. 

Quadre 3 

ESCENARI POLÍTIC ESPANYOL PREFEPJT PER DESPRÉS DE LES ELECCIONS GENERALS 

Situado preferida 
w 

PP amb majoria absoluta 
PP sense majoria absoluta 
PSOE amb majoria absoluta 
PSOE sense majoria absoluta 
Ns/nc 

Febrer 1995 

9,0 
9,2 

16,2 
38,9 
26,7 

(N: 1.982) 

Setembre 1995 

9,0 
12,3 
23,1 
30,7 
24,9 

(2.479) 

Així, les preferéncies per la victoria del PP provenen gairebé exclusivament 
deis electors d'aquest partit, que es decanten no només per la victoria del seu par-
tit, sino que aquesta sigui per majoria absoluta. En canvi, aquest escenari d'una 
victoria del PP recull el suport d'una part minoritaria deis altres electorats (així 
com deis indecisos i abstencionistes), tot i que no deixa de ser significatiu que el 
23% deis electors de CiU manifestin aquesta opinió. El percentatge d'aquells que 
voldrien la victoria del PP per majoria absoluta no troba prácticament cap suport 
fora deis propis votants. 

Quadre 4 

ESCENARI poiinc ESPANYOL PREFERIT PER DESPRÉS DE LES ELECCIONS GENERALS 

Situado Total Intenció de vot autonómiques 1995 
general cátala CiU PSC PP IC ERC Indecis. Abst. 

PPambMA 9,0 7,5 2,3 71,4 1,7 1,7 7,7 1,9 
PP sense MA 12,3 15,3 1,9 25,1 10,2 14,8 14,9 12,7 
PSOE amb MA 23,1 16,5 66,7 — 19,4 9,2 5,7 15,5 
PSOE sense MA 30,7 38,7 25,5 — 43,4 48,5 27,5 23,4 
Ns/nc 24,9 22,0 3,6 3,5 25,3 25,8 34,2 46,5 

(2.479) (741) (445) (142) (179) (133) (359) (225) 

MA: Majoria absoluta. 
FONT: CIS (setembre 1995). 
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En ciar contrast, la preferencia per la victoria del PSOE és Popinió majoritária 
entre la resta deis electorats: PSC, CiU, IC i ERC, igualment que entre els indecisos 
i els que no pensen votar. Ara bé, com en el cas del PP, la preferencia per una 
victoria socialista amb majoria absoluta només és ámpliament majoritária entre els 
propis electors socialistes, tot i que la preferencia per aquest escenari és, en tots 
els electorats, molt superior a la preferencia per una majoria absoluta del PP. 

A mesura que avanza Pany 1995, semblava que Púnica sortida possible a la 
crisi política que vivia Espanya era un avan$ament de la data de les eleccions 
legislatives. La clara victoria del PP a les eleccions municipals i a la gran majoria 
de les 13 Comunitats autónomes que varen celebrar eleccions deixava el PSOE 
sense importants recursos de poder i representació que fins Uavors havia contro-
lat, mentre donava forga a Poposició del PP. En aquest marc perd progressivament 
suport la idea que Felipe González aguanti fins al final de la legislatura (53% par-
tidaris al febrer, per 31% al setembre), i s'intensifica la demanda d'eleccions abans 
d'un any (7,5% al febrer, 20,8% al setembre), o fins i tot, convocatoria d'eleccions 
generáis espanyoles en aquell mateix moment (2,3% al febrer, 30,6% al setembre), 
pero sense exigir la dimissió previa del president del govern espanyol, com 
només demanaven insistentment els votants del PP (68%). 

Quadre 5 

MOMENT PREFERIT PER CONVOCAR ELECCIONS GENERALS 

Moment preferit Febrer 1995 Setembre 1995 

Final legislatura 53,1 30,9 
Abans d'un any 7,5 20,8 
Dimissió F.González i eleccions ara 7,9 7,1 
Eleccions ara 21,3 30,6 
Ns/nc 10,2 10,6 

(1.982) (2.479) 

En conjunt, dones, diversos factors van erosionant de forma imparable la 
possibilitat d'esgotar la legislatura per part de Felipe González, i les expectatives 
sobre convocatoria d'eleccions al voltant de marc del 1996 van agafant con
sistencia. 

En aquest marc, ates que la legislatura catalana expirava Pabril de 1996, es 
plantejaven diferents possibilitats sobre Particulació en el temps de les eleccions 
autonómiques i les generáis. Fins a la data, les eleccions autonómiques sempre 
s'havien celebrat de forma forga separada, en el temps, de les eleccions generáis, 
i també de les municipals, per tal de preservar al máxim el carácter exclusivament 
autonómic, cátala, de Pelecció. 

Si bé ara és prácticament impossible una separado de contextos mínimament 
nítida, la majoria d'electors catalans prefereixen que les eleccions autonómiques 
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se celebrin abans que les generáis, tot i que un igualment ampli sector d'electors 
no expressa una opinió sobre el particular. 

Aquesta estructura de preferéncies és molt semblant entre els diferents elec-
torats, tot i existir unes diferencies. Així, és entre els electors deis partits naciona-
listes on mes majoritária és la preferencia per celebrar les autonómiques abans 
que les generáis, per tal d'intentar aillar el máxim possible Pelecció catalana de la 
situació general, tot i que un sector molt minoritari es mostra partidari de realit-
zar el mateix dia autonómiques i generáis. En canvi, entre els altres partits, amb 
algún tipus de vinculado estatal, les preferéncies per la celebració simultánia aug
menten significativament, en percebre que del context general se'n poden derivar 
efectes favorables per a la propia opció en les eleccions autonómiques. 

Quadre 6 

CELEBRACIÓ DE LES ELECCIONS AUTONÓMIQUES AMB REFERENCIA A LES GENERÁIS 

Data 
autonóm. 

Abans 
Després 
Mateix dia 
Ns/nc 

Total 
cátala 

38,0 
11,2 
12,7 
38,1 

(N: 1.908) 

CiU 

52,0 
13,9 
6,8 

27,3 

(560) 

Intenció de vot autonómiques 1995 
PSC 

34,4 
9,0 

18,9 
37,7 

(347) 

PP 

25,0 
15,6 
20,8 
38,6 

(116) 

IC 

34,9 
11,3 
18,8 
35,0 

(147) 

me 

49,3 
16,9 
9,2 

24,6 

(108) 

Indecis. 

28,8 
8,2 

11,1 
51,9 

(276) 

Abst. 

21,2 
6,8 

12,4 
59,6 

(165) 

FONT: CIS (setembre 1995). 

2.2* Percepdó de la situado social i económica a Catalunya 

En contrast amb la percepció existent sobre la situació general espanyola, 
la valoració sobre la situació económica i política a Catalunya és molt mes posi
tiva.5 

Així, el percentatge deis que consideren la situació económica com Bona o 
Molt bona (30-39%) és dues o tres vegades superior ais que la consideren Dolenta 
o Molt dolenta (12-16%). De tota manera, la majoria d'entrevistats (50% i escaig) 
es decanten per un «regular» a l'hora de qualificar la situació económica de 
Catalunya. 

5. No disposem d'indicadors totalment homogenis d'Espanya (situació general) i de Catalunya 
(situació económica i política). De tota manera, creiem que podem utilitzar-los per fer una compara
do molt genérica sobre el «to general» de l'opinió pública en la percepció de la situació a Catalunya i 
a Espanya. 
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Quadre 7 

VALORACIÓ DE LA SITUACIÓ ECONÓMICA A CATALUNYA 

Situació económica Febrer 1995 

Bé o molt bé 29,0 
Regular 53,6 
Malament o molt malament 16,3 
Ns/nc 1,1 

(N: 1.987) 

Setembre 1995 

38,6 
48,2 
12,2 
1,0 

(2.487) 

Per electorats, la distribució d'opinions manté una línia general d'homoge-
neítat amb relació a la mitjana: predomini de Popció «regular» (amb percentatges 
semblants a la mitjana), i que les valoracions positives son superiors —o almenys 
iguals— a les negatives. Aquest, ens sembla, és Paspecte fonamental. 

Hi ha, pero, diferencies entre els electorats, així com també hi ha certes 
diferencies en les tendéncies d'evolució de les valoracions a mesura que es crea 
el clima electoral. 

Diferenciant entre els electorats, son els de CiU, seguits deis socialistes, els 
que expressen percentatges mes alts d'opinions positives i mes baixos d'opinions 
negatives. Els electors del PP, seguits deis abstencionistes, son els que, en conjunt 
es manifesten mes crítics, i entre els quals les opinions negatives equilibren les 
positives. 

Son també illustratives algunes característiques de Pevolució de les opi
nions entre una situació no-electoral a primers d'any i un context plenament 
electoral a la tardor, entre els quals, a mes a mes, s'han produít esdeveniments 
rellevants. De forma paral-lela al que succeeix amb relació al moment económic 
espanyol, també en relació amb la situació a Catalunya es produeix una millo-
ra en la percepció de la situació económica al llarg de Pany 1995. Aquesta evo-
lució de Popinió és un fenomen general en tots els electorats, excepte en el del 
PSC on fins i tot s'observa un lleu creixement de la valoració negativa. 
Novament, Palineament partidista és element determinant per a Pavaluació. A 
fináis del mes de setembre, la valoració de la situació a Catalunya entre els 
votants de CiU ha millorat encara amb relació a inicis de Pany. En canvi, des-
prés que CiU retires el seu suport al govern central socialista i en un context 
preelectoral i d'oposició a CiU, els electors del PSC-PSOE manifesten una opi-
nió mes negativa, contráriament al que succeeix en la resta de grups d'electors; 
i contráriament també al sentit de Pevolució de Popinió d'aquest mateix electo-
rat socialista amb relació a la situació espanyola. 
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Quadre 8 

VALORACIÓ DE LA srruACió ECONÓMICA A CATALUNYA 

Situado 
económica 

Bé o molt bé 
Regular 
Malament 
o molt malament 
Ns/nc 

Total 
cátala 

29,0 
53,6 

16,3 
1,1 

(1.987) 

au 

34,8 
52,4 

11,9 
0,9 

(604) 

Intenció de vot autonómiques : 
PSC 

40,2 
53,7 

5,9 
0,2 

(284) 

PP IC 

22,2 29,4 
54,0 49,6 

23,8 19,5 
— 1,5 

(119) (134) 

ERC 

20,3 
55,0 

24,3 
0,4 

(106) 

1995 
Indecis. 

20,5 
60,8 

16,9 
1,8 

(278) 

Abst. 

17,5 
53,6 

26,9 
2,0 

(260) 

FONT: CIS (febrer 1995). 

Quadre 9 

VALORACIÓ DE LA SITUACIÓ ECONÓMICA A CATALUNYA 

Situado 
económica 

Bé o molt bé 
Regular 
Malament 
o molt malament 
Ns/nc 

Total 
cátala 

38,6 
48,2 

12,2 
1,0 

(2.487) 

au 

50,8 
41,2 

7,6 
0,5 

(745) 

Intenció de vot autonómiaues . 
PSC 

37,2 
52,3 

9,2 
1,3 

(445) 

PP 

29,6 
42,7 

27,4 
0,3 

(141) 

IC 

39,5 
45,2 

15,2 

(179) 

ERC 

43,3 
50,3 

6,4 

(133) 

1992 
Indecis. 

24,3 
59,8 

13,7 
2,2 

(363) 

Abst. 

27,5 
48,9 

21,7 
1,8 

(226) 

FONT: CIS (setembre 1995). 

Com se sap, el clima de precampanya electoral influeix en els plantejaments 
deis actors, i acostuma a reflectir-se de manera diversa en les percepcions i valo-
racions del moment polític i económic per part deis diferents electorats. L'éxit 
económic és un important aval peí partit en el govern, que en aproximar-se el 
període electoral incrementara els seus esforcos de comunicació en aquest sentit. 
En canvi, en període electoral els partits de Poposició accentuen encara mes les 
seves critiques sobre la gestió de govern. Tot plegat té un reflex en les opinions 
deis electors, i així Pelectorat del partit amb responsabilitats de govern tendirá a 
expressar-se de forma mes positiva (i en el cas que no fos així, aquest partit tin-
dria problemes per renovar el seu mandat), mentre s'incrementaran les opinions 
negatives entre Pelectorat de Poposició. 

Les expectatives sobre Vevolució de ¡'economía cara al futur immediat refer-
men el to mes aviat positiu en Popinió pública. A partir d'una situació considera
da bona o regular, existeix una gran divisió d'opinions entre els que cara a un 
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proper futur (un any) preveuen una millora en la situació económica i els que 
creuen que les coses continuaran igual. Només un percentatge molt reduft creu 
que la situació empitjorará. 

El to mes aviat positiu que tradueix aquesta distribució d'opinions és for^a 
generalitzat, no observant-se diferencies gaire significatives entre els electorats. 

Quadre 10 

VALORACIÓ DE LES EXPECTATTVES DE FUTUR DE L'ECONOMIA A CATALUNYA 

Futur 
económic 

Millorará 
Seguirá igual 
Empitjorará 
Ns/nc 

Total 
cátala CiU 

34,3 
38,3 
6,7 

20,7 

(N: 2.444) 

Intenció de vot autonomiques 
PSC PP IC 

41,9 37,1 31,0 26,2 
34,8 31,8 40,5 52,1 
4,8 7,8 8,7 8,5 

18,6 23,2 19,8 13,2 

(738) (437) (135) (179) 

1995 
ERC Inaecis. 

39,2 26,5 
44,8 41,6 

5,1 5,8 
10,8 26,1 

(130) (354) 

Abst. 

29,6 
40,6 
11,6 
18,2 

(217) 

FONT: CIS (setembre 1995). 

La manca d'elements negatius en la percepció de la situació actual i futura, 
almenys en nivells significatius, troba una referencia molt important en la per
cepció de Vevolució durant els darrers anys. En aquest sentit, mes de la meitat 
deis entrevistáis opinen que en els darrers quatre anys el nivell de vida a 
Catalunya ha millorat (53,3%el mes defebrer i 56,5%al setembre). Parallelament, 
els que consideren que el nivell de vida a Catalunya ha empitjorat representen 
només un testimonial 4%, la resta considera que tot segueix igual. 

La percepció de la situació política per l'opinió pública presenta unes carac-
terístiques paral-leles. Els electors es troben dividits entre els que expressen una 
valoració positiva sobre la situació política a Catalunya i els que la qualifiquen com 
a «regular». Es configuren així dos blocs, que representen al voltant del 40-45% cada 
un, mentre els que manifesten una valoració negativa no arriben al 10%. 

Quadre 11 

VALORACIÓ SITUACIÓ POLÍTICA CATALANA, DARRERS QUATRE ANYS 

Valoració 

Bona 
Regular 
Dolenta 
Ns/nc 

Febrer 1995 

41,9 
46,1 
7,5 
4,5 

(N: 1.987) 

Setembre 1995 

38,0 
48,2 
9,0 
4,8 

(2.487) 
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Quadre 12 

VALORACIÓ DE LA SITUACIÓ POLÍTICA, PER ELECTORATS 

Situado 
económica 

Bona 
Regular 
Dolenta 
Ns/Nc 

CiU 

55,4 
37,3 
4,7 
2,7 

(743) 

Intenció de vot 
PSC 

41,6 
46,3 
6,3 
5,7 

(445) 

PP 

19,3 
58,1 
17,0 
5,5 

(142) 

autonómiques 1995 
IC 

24,2 
61,3 
12,8 
1,7 

(179) 

ERC 

40,8 
51,2 
7,7 

(133) 

Jndecis. 

25,2 
58,5 
9,1 

. 7,2 

(363) 

Abst. 

22,4 
49,9 
17,2 
10,5 

(226) 
* 

FONT: CIS (setembre 1995). 

Per electorats, Pestructura de respostes presenta algunes característiques sig-
nificatives. Només entre els electorats del PP, d'IC i els abstencionistes existeixen 
sectors que creuen que la situació política a Catalunya és «dolenta». Es tracta, pero, 
de sectors minoritaris, que representen un percentatge d'electors molt inferior al 
sector deis que la consideren «bona» i, sobretot, pels que la consideren «regular», 
que és, amb molt, l'opinió majoritária en aquests electorats. El grup deis indeci
sos presenta un perfil bastant semblant, pero aquells que consideren la situació 
com a dolenta representen un percentatge menor. 

Per la seva banda, els electors del PSC i ERC es divideixen entre els que valo
ren la situació com a bona i els que la qualifiquen com a regular, tot i que aquest 
darrer grup d'opinió és una mica mes nombrós que el primer. També entre els 
electors de CiU hi ha divisió d'opinions, pero el percentatge deis que valoren la 
situació com a bona és superior al deis que la consideren regular. 

I/indicador d'opinió sobre la situació general, dona una idea sintética i gené
rica sobre el to general de l'opinió pública. Si bé de vegades la situació econó
mica i la política presenten característiques diferenciades no és aquest el cas, i, 
dones, Pestructura de respostes és molt similar a la de valoració de la situació 
económica i de la situació política. 

Quadre 13 

VALORACIÓ SITUACIÓ GENERAL DE CATALUNYA, DARRERS QUATRE ANYS 

Valoració 

Ha millorat 
Segueix igual 
Ha empitjorat 
Ns/nc 

Febrer 1995 

35,4 
48,8 
12,4 
3,4 

(N: 1.987) 

* 

Setembre 1995 

33,0 
49,2 
12,6 
5,2 

(2.487) 
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A mes a mes, si bé la majoria deis entrevistáis (al voltant del 50%) opinen 
que al Uarg deis quatre anys de la darrera legislatura la situado general a 
Catalunya no ha empitjorat ni ha millorat, sino que segueix igual, una altra terce
ra part pensa que han millorat i poc mes del 10% creu que ha empitjorat. 

Tot plegat dona un marc general d'opinió pública en qué predominen els ele-
ments de satisfacció i tranquil-litat, amb abséncia d'elements significatius de ten-
sió o crispado que puguin comportar inestabilitat. Una situado de «baixa tensió» 
és mes favorable a la continuitat, i, dones, a la coalició al govern li interessará 
mantenir aquesta situado. Correspondria ais partits d'oposició introduir elements 
«de xoc» per a intentar remoure la situado al seu favor. 

3. Acció de govern i d'oposició 

3.1. Valorado general 

La valorado de Tacció de govem és fonamental en l'establiment de vineles o 
lligams entre electors i partits. No és aquí el Uoc de parlar sobre si és un factor mes 
o menys important que d'altres, dones hi ha electors pels quals és element deter-
minant, i altres pels quals l'orientació ideológica o la identificado partidista, o el 
carisma del líder son aspectes mes importants. Pero en tot cas és un factor que, bé 
sigui a curt termini o a mes Uarg, influeix sobre el comportament electoral. 

D'altra banda, en els nostres sistemes polítics representatius les eleccions son 
el mecanisme peí qual els ciutadans poden renovar o canviar la seva delegació de 
representado amb relació a les darreres eleccions. Aquesta representado haurá ser-
vit per estar al govern o a l'oposició, i sobre el desenvolupament de cada una d'a-
questes tasques —segons el cas— es desenvolupa en bona part l'activitat electoral. 

En aquest marc, Pacció de govern es constitueix en punt de referencia cen
tral: el partit en el govern per defensar-la i plantejar els canvis que cregui ha de 
fer, i Toposició per criticar-la i plantejar-ne l'alternativa. En aquesta direcció, la 
percepció de la gestió de govern en l'opinió pública és un element fonamental en 
el plantejament de les estratégies deis partits cara a la campanya electoral. Una 
bona valorado aconsella que l'oposició no centri gaire els trets en ella, o només 
en aspectes parcials, i se centri mes en el plantejament de la seva alternativa. En 
sentit contrari, una mala valorado aconsella els partits d'oposició centrar la cam
panya sobre els aspectes mes mal valorats per tal d'erosionar el suport al partit en 
el govern i impulsar un canvi electoral. 

Durant tot l'any 1995 existeix una valoració clarament positiva de Y acció de 
govern de la Generalitat: 50% de valoracions favorables, 35% la qualifiquen com 
a -regular» i només 9% de crítics. 

Aquest ampli suport traspassa fronteres partidistes, tot i que hi ha algunes 
diferencies significatives entre els electorats. L'estructura de respostes és molt sem-
blant a la de valoració de la situado política. La valoració positiva de l'acció de 
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govern de CiU s'extén entre tots els electorats. Només existeixen bosses de críti
ca signincatives, tot i minoritáries, en els electorats del PP i d'IC. La diferencia mes 
notable amb relació a aquell indicador és que el percentatge de valoracions posi-
tives és superior en tots els electorats, pero especialment entre els que pensen 
votar CiU, on és Popinió gairebé unánime (80%). 

Quadre 14 

VALORACIÓ GOVERN DE LA GENERALITAT, DARRERS QUATRE ANYS 

Valorado Febrer 1995 Setembre 1995 

Bona 51,0 50,0 
Regular 35,2 36,6 
Dolenta 8,6 9,1 
Ns/nc 5,2 4,3 

(N: 1.987) '. (2.487) 

Quadre 15 

VALORACIÓ DE LA GESTIÓ DE GOVERN DE LA GENERALITAT, PER ELECTORATS 

Gestió 
de govern 

Bona 
Regular 
Dolenta 
Ns/Nc 

CiU 

80,5 
17,6 
1,0 

(743) 

Intenció de vot 
PSC PP 

43,8 
44,1 
8,2 
4,0 

(445) 

27,3 
49,2 
20,0 
3,5 

(142) 

autonómiques 
1C 

28,5 
47,8 
20,3 
3,3 

(179) 

•1995 
ERC 

46,8 
44,0 
8,9 

(133) 

Indecís. 

39,4 
46,7 
7,6 
6,2 

(363) 

Abst. 

23,1 
41,8 
23,1 
12,0 

(226) 

FONT: CIS (setembre 1995). 

Quan se sitúa Pentrevistat davant la disjuntiva d'aprovar o desaprovar la ges
tió, el suport a la gestió de govern encara s'amplia mes i se sitúa a la ratlla del 
¡¡70%!! És a dir, aquells electors que en Pindicador anterior qualificaven com a 
«regular» la gestió del govern durant els darrers 4 anys, es divideixen en dos grups 
relativament semblants quantitativament, que es decanten per aprovar o desapro
var globalment la gestió del govern de la Generalitat. 

Per electorats, a CiU hi ha práctica unanimitat en Paprovat, mentre també 
entre els electors del PSC, d'ERC, i deis Indecisos existeix una amplia aprovació. 
En canvi, entre els del PP, IC i els abstencionistes Popinió está mes dividida. Pero 
en cap deis electorats la desaprovació supera Paprovació. 
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Quadre 16 

GRAU D'APROVACIÓ DEL GOVERN DE LA GENERALITAT 

Valoració 

Aprova 
Desaprova 
Ns/nc 

Gestió 
de govern 

Aprova 
Desaprova 
Ns/Nc 

Febrer 1995 
^ 

66,5 
25,8 
7,7 

(N: 1.987) 

Quadre 

APROVACIÓ/DESAPROVAaÓ DEL 

CiU 

96,3 
2,6 
1,1 

(743) 

Setembre 1995 

70,2 
19,7 
10,1 

(2.487) 

17 

GOVERN PER ELECTORATS 

Intenció de vot autonomiques 
PSC 

63,7 
24,1 
11J 

(445) 

PP 

44,5 
39,8 
15,8 

(142) 

IC 

48,6 
45,9 

5,5 

(179) 

1995 
ERC 

77,8 
19,1 
3,1 

(133) 

Indecis. 

67,0 
18,4 
14,5 

(363) 

Abst. 

45,7 
30,6 
23,8 

(226) 

FONT: CIS (setembre 1995). 

La valoració, globalment molt positiva, de la gestió de govern per CiU es 
manifesta també en relació amb un conjunt d'atributs o qualitats en l'exercici de 
la representado i de les responsabilitats institucionals que li han estat atorgades. 
Uns fan referencia a les seves tasques básiques com a govern de Catalunya i uns 
altres se sitúen en el nivell de Y estilde governar. 

En aquest marc, pero, no sobre tots els atributs o qualitats obté la mateixa 
valoració. Sobre uns d'ells la seva acció de govern és mes reconeguda i valorada 
que en altres, si be en tots els casos el reconeixement se sitúa per sobre del 50%. 
Així, obté un reconeixement gairebé unánime (78%) en relació a «conéixer bé els 
problemes de Catalunya» així com a la seva «capacitat per defensar els interessos 
de Catalunya». També obté alts nivells de reconeixement, pero en percentatges 
clarament inferiors ais anteriors (60-65%) en relació amb la seva «eficacia per 
resoldre problemes», així com en aspectes del seu estil de govern «capacitat de 
diáleg», i «capacitat per comunicar-se amb els ciutadans». En canvi, la seva imatge 
ha resultat afectada per diversos «escándols» succeíts durant la legislatura, i 
r«honestedat» és la qualitat menys reconeguda al govern de CiU. De tota manera, 
li reconeixen aquest atribut el 50% deis entrevistats, que desborden, tot i que molt 
menys que en els altres casos, les fronteres del propi electorat de CiU. 
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Quadre 18 

QUALITATS DEL GOVERN DE LA GENERALITAT EN ELS DARRERS QUATRE ANYS. 

Valorado Febrer 1995 Setetnbre 1995 

Capacitat defensar interessos de Catalunya 78,5 78,6 
Conéixer els problemes de Catalunya 78,9 76,9 
Eficacia 63,2 64,4 
Capacitat de diáleg 65,5 63,3 
Capacitat comunicar-se amb el ciutadá 58,3 59,2 
Honestedat 52,3 52,3 

(N: 1.987) (2.487) 

FONT: Resposta múltiple. 

També amb relació al reconeixement o no d'aquests atributs o qualitats, els 
electors del PP, i en menor mesura els d'IC, son els que mes críticament valoren 
el govern de la Generalitat. 

r 

3.2. Valorado de polítiques 

L'opinió sobre l'acció de govern amb relació ais grans ámbits de polítiques, 
així com en relació al tractament deis principáis problemes, ens sitúa en la pers
pectiva deis rendíments de 1'acció de govern. 

Tot i que en molts deis casos es tracta de temes en qué cap nivell de govern 
(central, autonómic, local) es pot considerar únic responsable en el servei final 
que rep el ciutadá, l'estat d'opinió en relació amb aquests diversos temes permet 
ais partits trobar aspectes sobre els quals exposar Pencert de l'acció de govern, o 
bé la crítica a les seves insuficiéncies, amb l'objectiu d'assegurar o d'intentar cap
tar el vot deis ciutadans mes sensibles al tema en qüestió. 

La política d'infraestructures apareix com aquell ámbit en qué hi ha práctica 
unanimitat (86%) a considerar que ha millorat. Amb un nivell de reconeixement 
de millora una mica inferior (66%) figura l'ámbit de transports públics. En amb-
dós casos, l'opinió de millora és compartida amb la mateixa intensitat per tots els 
electorats, sense que existeixin diferencies segons els partits. 

També amb relació a la sanitat, els servéis socials i la protecció del medi 
ambient la percepció de millora és l'opinió clarament majoritária. De tota mane
ra, amb relació a aquests ámbits ja es manifesta un sector significatiu d'electors 
amb percepció d'empitjorament de la situació. D'altra banda, si bé sobre cada un 
d'aquests ámbits l'estructura d'opinions mostra un tret principal de similitud entre 
els diferents electorats, s'observen algunes diferencies, especialment peí que fa a 
l'ámbit de la sanitat on a una valorado molt positiva entre els de CiU (67%) marca 
certa distancia en relació al 50% de percepció de millora entre els electors del PP, 
d'IC, i els abstencionistes. Les diferencies son una mica menors en els altres dos 
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ámbits, pero també en ells els electors del PP i els abstencionistes son els grups 
on la percepció de millora és mes baixa. 

Sobre la resta d'ámbits les opinions de millora son molt menys importants 
(inferiors al 33%) i s'equilibren forga amb les percepcions d'empitjorament. En 
relació amb la Uuita contra la droga, la seguretat ciutadana, el tema de l'habitatge 
i el funcionament de l'administració autonómica es recullen al voltant del 30% d'o-
pinions de millora i un percentatge equivalent d'opinions d'empitjorament.6 

Finalment, sobre dos aspectes molt relacionats, la situado de la industria i el tema 
de l'atur, les percepcions de millora son molt poc importants (14-20%), igual que 
les d'empitjorament, essent majoritáries en aquests ámbits les opinions de qué les 
coses continúen igual, sense empitjorar, pero tampoc sense arreglar-se. 

També en aquests darrers ámbits s'observa un tret principal d'homegeneitat 
entre els electorats. Tot i aixó existeixen algunes diferencies, secundáries, pero sig-
nificatives. Així, s'ha de dir, que els electors del PP, d'IC, els indecisos i, en certa 
mesura, els abstencionistes, son els grups on les percepcions de millora son, en 
tots els ámbits, forga inferiors a les deis electors de CiU. En aquest marc, i de forma 
mes individualitzada cal remarcar que els electors del PP manifesten una opinió 
mes negativa que els altres electorats en relació a l'evolució de la seguretat ciuta
dana. Igualment s'ha de remarcar la percepció mes negativa que existeix entre els 
electors d'IC en relació amb l'evolució de la situado industrial i el tema de l'atur. 

Quadre 19 

PERCEPCIÓ DE L'EVOLUCIÓ EN SERVÉIS I INFRAESTRUCTURES DURANT ELS DARRERS QUATRE ANYS 

Prestacions, servéis i infraestructures 

Infraestructures 
Transports públics 
Servéis sanitaris 
Servéis socials 
Protecció medi ambient 
Lluita contra la droga 
Seguretat ciutadana 
Política d'habitatge 
Funcionament adm. autonómica 
Situado industrial 
Atur 

Febrer 1995 

86.3 
66,4 
59,4 
51,9 
47,6 
33,4 
32,2 
31,0 
30,6 
19,5 
13,7 

Setembre 1995 

6,5 
15,0 
23,0 
22,1 
21,0 
25,4 
27,7 
18,7 
31,7 
21,8 
17,1 

FONT: Resposta múltiple. CIS (octubre 1995) 

D'altra banda, l'electorat del principal partit d'oposició —PSC— és el que pre
senta, com a tret general, unes opinions mes semblants a les deis electors de CiU, 
probablement per sentit de corresponsabilitat a causa de l'existéncia d'un govern 
socialista central. S'observa una tendencia menys definida en l'electorat d'ERC, 
amb trets fins i tot contradictoris al seu si. 

6. Amb l'excepció del tema de l'habitatge, on les percepcions d'empitjorament son clarament infe
riors (18%). 
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Certament, Tevolució en aquests ámbits (excepte l'administració autonómica) 
no depén principalment de l'acció de govern de la Generalitat, i ve determinada 
per factors d'abast molt mes general. En aquest marc tampoc podem suposar que 
els electors fan responsable principal de l'evolució positiva o negativa en aquests 
ámbits a la gestió de govern de CiU. Pero en tot cas, formen part de Tentorn quo-
tidiá del ciutadá, i en tant que la Generalitat ha intervingut en ells d'una o altra 
manera, també li atorguen responsabilitat. És en aquest sentit que aqüestes per-
cepcions formen part de l'escenari electoral i de decisió de vot. 

En canvi, el funcionament de Padministració autonómica sí que és un tema 
plenament ubicat en la gestió de govern de la Generalitat. I abd, dins el ja esmen-
tat tret principal d'homogeneitat en les percepcions deis diferents electorats sobre 
cada ámbit, no ha d'estranyar que aquest sigui l'ámbit en el qual la percepció entre 
els electors de la coalició de govern es diferencia mes de la resta d'electorats, és a 
dir, Támbit en qué es polaritzen mes les opinions entre govern i oposició. En con-
junt, existeix un important sector d'electors (32%) pels quals hi ha hagut un empit-
jorament en el funcionament de radministració autonómica, essent l'ámbit que 
recull un percentatge mes elevat de percepcions d'empitjorament —fins i tot entre 
els propis electors de CiU— tot i que aquesta opinió s'equilibra amb la del 31% 
d'electors que perceben alguna millora. 

En definitiva, sobre aquest segon grup d'ámbits no es configura una base 
gaire sólida per tal que CiU, cara a la campanya electoral, pugui exemplificar la 
seva bona acció de govern, pero sobre els quals tampoc poden centrar les seves 
critiques els partits d'oposició. 

Quadre 20 

PERCEPCIÓ DE MILLORA SERVÉIS I INFRAESTRUCTURES DURANT ELS DARRERS QUATRE ANYS 

Intenció de vot autonómiques 1995 
millorat 

Infraestructures 
Transports públics 
Sanitat 
Servéis socials 
Protec. medi ambient 
Drogues 
Seguretat ciutadana 
Política d'habitatge 
Admin. autonómica 
Industria 
Atur 

Total 

86,3 
66,4 
59,4 
51,9 
47,6 
33,4 
32,2 
31,0 
30,6 
19,5 
13,7 

(2.475) 

CiU 

88,8 
68,6 
66,9 
60,5 
54,4 
37,3 
36,3 
38,7 
44,2 
23,1 
18,6 

(944) 

PSC 

85,9 
66,1 
60,2 
56,3 
41,1 
34,3 
33,5 
26,5 
23,1 
19,9 
15,2 

(345) 

PP 

86,8 
64,3 
48,7 
43,1 
40,9 
27,0 
23,0 
25,3 
23,3 
16,2 
10,7 

(141) 

IC 

89,7 
66,7 
50,2 
49,0 
46,8 
31,2 
29,1 
23,6 
19,9 
12,2 
4,3 

(229) 

BRC 

83,5 
72,5 
61,5 
48,0 
56,3 
33,2 
45,0 
36,7 
33,6 
20,5 
18,5 

(124) 

Indecis. 

82,0 
65,4 
55,9 
45,2 
40,5 
29,8 
27,0 
23,8 
23,9 
19,7 
12,1 

(316) 

Abst. 

82,7 
56,3 
51,4 
41,7 
41,8 
26,3 
29,0 
24,5 
16,9 
18,8 
7,5 

(172) 
k 

FONT: Resposta múltiple. CIS (octubre 1995). 
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Quadre 21 

PERCEPQÓ D'EMPITJORAMENT SERVÉIS I INFRAESTRUCTURES DURANT ELS DARRERS QUATRE ANYS 

Han 
empitjorat 

Infraestructures 
Transports púbiics 
Sanitat 
Servéis Socials 
Protec. medi ambient 
Drogues 
Seguretat ciutadana 
Política d'habitatge 
Admin. autonómica 
Industria 
Atur 

Total 

6,5 
15,0 
23,0 
22,1 
21,0 
25,4 
27,7 
18,7 
31,7 
21,8 
17,1 

(2.475) 

CiU 

5,5 
12,8 
17,9 
17,0 
19,6 
23,7 
25,6 
17,8 
27,1 
24,1 
17,7 

(944) 

Intenció de vot autonómiques 1995 
PSC 

5,1 
13,5 
23,1 
18,5 
19,3 
22,1 
30,7 
19,7 
30,1 
19,6 
17,2 

(345) 

PP 

6,1 
19,1 
28,8 
24,6 
21,1 
27,7 
18,4 
18,8 
24,2 
23,8 
12,7 

(141) 

IC 

7,4 
15,7 
32,5 
26,6 
23,1 
28,4 
29,1 
18,0 
41,7 
20,7 
19,6 

(229) 

ERC 

10,1 
16,4 
24,4 
27,6 
16,5 
31,2 
27,2 
16,1 
39,8 
23,9 
18,3 

(124) 

Indecis. 

7,5 
15,1 
27,8 
28,8 
24,3 
26,6 
32,5 
21,5 
32,3 
22,2 
14,8 

(316) 

Abst. 

7,6 
19,9 
20,9 
21,1 
16,5 
24,0 
23,2 
15,3 
34,4 
12,8 
13,6 

(172) 

FONT: Resposta múltiple. CIS (octubre 1995). 

3-3. Tasca d'oposició 

En contrast amb la percepció de l'acció de govern de CiU, la valoració de la 
tasca d'oposició per part deis altres partits no presenta trets tan positius. Existeix 
una important divisió d'opinions, en el marc de la qual predominen les qualifica-
cions de «regular- (35%) en una situació de gran equilibri entre les altres dues 
alternatives «bona» i «dolenta» (20-25%). 

Quadre 22 

VALORACIÓ GENERAL DE LA TASCA D'OPOSICIÓ DELS DIFERENTS PARTITS POLÍTICS 

Tasca Intenció de vot autonómiques 1995 
d'oposició 

Bona 
Regular 
Dolenta 
Ns/nc 

PSC 

25,8 
37,8 
21,6 
15,2 

PP 

7,7 
23,3 
50,7 
18,3 

IC 

18,7 
36,5 
19,6 
25,2 

ERC 

17,4 
33,2 
22,8 
26,6 

(N: 2.479) 

FONT: CIS (octubre 1995). 

El partit que millor valoració rep de l'electorat en aquest sentit és el princi
pal partit d'oposició, el PSC, tot i que només el 25,8% dels entrevistats valora posi-
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tivament la tasca del PSC com a oposició. El PP és el que obté la pitjor valorado, 
i només el 8% valora positivament la seva tasca mentre la valoren negativament 
el 50% deis entrevistáis. 

La diferencia entre el PP i la resta está en que aquest partit obté només la 
valorado positiva entre els seus votants, mentre és valorat de manera principal-
ment negativa entre la resta d'electorats. En canvi, la tasca d'oposició de les altres 
forces polítiques obté un cert grau de valorado positiva en altres franges electo-
rals mes enllá de la propia. 

El PSC era, en principi, el principal partit d'oposició. Aixó no obstant, la 
necessitat del suport de CiU peí manteniment del govern central socialista situa-
va el PSC en una situació molt delicada com a oposició a CiU a Catalunya, que 
l'ha portat a una oposició molt moderada i puntual. En aquest marc, poc mes de 
la meitat deis electors socialistes consideren «bona» la tasca d'oposició realitzada 
peí seu partit, tot i que una xifra prácticament irrellevant la considera «dolenta». 

Entre la resta d'electorats, no és estrany que sigui en el de CiU on troba rníllor 
valorado, el 25% d'aquests electors la consideren Bona, un percentatge lleugera-
ment superior al deis que la valoren negativament En canvi, en la lógica de la 
política espanyola els electors del PP son els que pitjor la valoren: poc mes del 
50% la consideren «dolenta», per només el 10% que la consideren «bona». 

Quadre 23 

VALORACIÓ DE LA TASCA D'OPOSICIÓ DEL PSC PER PART DELS DIFERENTS ELECTORATS 

Tasca 
d'oposició 

Bona 
Regular 
Dolenta 
Ns/Nc 

CiU 

25,9 
41,4 
19,9 
12,7 

(745) 

PSC 

54,9 
28,5 
6,1 

10,6 

(444) 

PP 

10,0 
25,2 
52,4 
12,4 

(141) 

IC 

15,0 
43,6 
35,4 
6,1 

(179) 

ERC 

12,4 
50,6 
25,4 
11,6 

(133) 

Indecis. 

21,0 
41,2 
17,0 
20,8 

(355) 

Abst. 

12,6 
32,5 
27,3 
27,6 

(226) 

Tot i que no aportem la totalitat de quadres es pot dir que, en conjunt, no 
existeix un bon nivell d'aprovació de la tasca d'oposició realitzada pels partits. 
L'única excepció és ERC, entre els electors del qual hi ha un ampli consens 
(74,2%) a valorar positivament la tasca desenvolupada peí partit com a oposició. 
En la resta d'electorats existeixen fins i tot sectors significatius que valoren com a 
«dolenta» la tasca d'oposició del propi partit. 

Aquesta valorado poc positiva de la tasca deis partits d'oposició s'ha de com
plementar amb una manca de visibilitat de la mateixa: entre el 15-25% deis elec
tors no son capagos de donar una valorado respecte a la tasca d'oposició deis 
diferents partits, mentre aquest percentatge és només del 5% quan es tracta de 
valorar la gestió del govern. 
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En definitiva, des de la perspectiva de la percepció deis ciutadans, la tasca 
deis partits de l'oposició no sembla haver estat gaire encertada en la seva crítica 
a l'acció de govern de la Generalitat, o bé en el plantejament d'una alternativa ais 
problemes existents. 

4. CiU i la política estatal 

El segon gran eix de la política de CiU havia estat la seva participado en la 
política estatal donant suport al govern central del PSOE. Aquest suport s'explica 
des de CiU com a contribució a la governabilitat d'Espanya i per avanzar en l'as-
soliment de diversos aspectes del seu programa, fonamentalment en qüestions de 
política autonómica i económica. 

En termes generáis, els acords de legislatura entre el PSOE i CiU varen ésser 
valorats com a positius per la gran majoria de l'opinió pública catalana, per l'es-
tabilitat política que varen generar, el clima de recuperació económica que varen 
propiciar i, mes globalment, com a positiu per l'interés general d'Espanya i de 
Catalunya. De tota manera, els aspectes en qué la valorado positiva és mes uná
nime son els que fan referencia ais beneficis del Pacte per a la propia coalició i 
pels interessos de Catalunya. És a dir, el plantejament de CiU de defensar els inte-
ressos de Catalunya mitjan^ant un partit d'ámbit cátala amb «pes decisiu a Madrid» 
recull un suport gairebé unánime entre l'opinió pública catalana, que identifica 
d'aquesta manera l'interés de CiU i l'interés general de Catalunya. 

Quadre 24 

RENDIMENTS DELS ACORDS DE COL-LABORACIÓ PSOE-CIU 

Valorado positiva 

Interés per CiU 
Interés per Catalunya 
Estabilitat política 
Recuperació económica 
Interés general d'Espanya 

Febrer 1995 

79,2 
75,5 
63,6 
60,8 
58,3 

(N: 1.987) 

Setembre 1995 

68,9 
69,1 
59,8 
56,3 
54,4 

(2.484) 

Octubre 1995 

6i,4 
62,2 
54,8 
52,3 
53,4 

(2.486) 

FONT: Resposta múltiple. 

A mesura que s'apropa la data de les eleccions autonómiques, i quan CiU ja 
ha retirat el seu suport al govern del PSOE, la valorado positiva de l'acord 
decreix, pero es manté en un nivell for^a alt. 
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Quadre 25 

RENDIMENTS DELS ACORDS DE COL-LABORACIÓ PSOE-ClU 

Valorado 
positiva Total 

Interés per CiU 61,4 
Interés per Catalunya 62,2 
Estabilitat política 54,8 
Recuperado económica 52,3 
Interés general Esp. 53,4 

(2.486) 

CiU 

67',7 
72,4 
66,9 
66,0 
65,8 

(945) 

Intenció de vot autonómíques 1995 
PSC 

63,1 
72,8 
67,1 
61,3 
66,4 

(347) 

PP 

53,6 
40,0 
14,9 
16,7 
14,6 

(141) 

1C 

66,0 
55,5 
44,4 
40,3 
40,4 

(230) 

ERC 

58,2 
57,2 
64,2 
59,9 
64,1 

(125) 

Indecis. 

533 
54,7 
46,8 
433 
44,0 

(318) 

Abst. 

42,2 
39,5 
34,1 
28,2 
33,5 

(179) 

FONT: CIS (octubre 1995). 

Per electorats, 1'aspecte principal és Popinió clarament majoritária en tots ells 
sobre la influencia positiva deis acords en els diferents aspectes plantejats. De tota 
manera, s'ha de dir que els abstencionistes, en primer lloc, seguits deis electors 
del PP, els indecisos i els d'IC son els menys entusiastes respecte ais beneficis deis 
acords CiU-PSOE. S'ha de remarcar la valoració clarament negativa que en fan els 
electors del PP en relació amb aquells aspectes relacionáis amb la política estatal, 
en consonancia amb la seva política d'alternativa al PSOE en el govern central. En 
canvi, els electors de les dues formacions implicades —PSC i CiU— son els que 
expressen valoracions mes positives. 

Tot sembla indicar que la fórmula de coHaboració entre la coalició naciona
lista i el partit socialista, malgrat els resultáis globalment avaluáis com a positius, 
havia tocat al seu límit. L'octubre de 1995, un mes abans de les eleccions autonó-
miques, només el 26,3% deis catalans era contrari al trencament d'aquesta 
coHaboració, en canvi gairebé la meitat (46%) es manifestaven d'acord amb la 
decisió de CiU. 

Quadre 26 

OPINIÓ SOBRE EL FINAL DEL SUPORT DE COL-LABORACIÓ ENTRE CIU I EL PSOE 

Final 
del suport 

D'Acord 
Indiferent 
Desacord 
Ns/nc 

-

Total 
cátala 

46,0 
16,1 
26,3 
11,6 

(N: 2.484) 

CiU 

58,9 
13,7 
17,2 
10,2 

(945) 

Intenció de vot autonómíques 1995 
PSC 

193 
11,7 
60,8 
8 3 

(347) 

PP IC 

65,7 49,3 
9,7 14,8 

18,9 30,6 
5,7 5,3 

(141) (231) 

ERC Indecis. 

59,4 36,1 
16,0 21,2 
20,3 23,4 
4,3 19,3 

(125) (316) 

Abst. 

283 
22,4 
22,0 
27,1 

(174) 

FONT: CIS (octubre 1995). 
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Óbviament, l'electorat que millor rep el final del suport de CiU al govern 
socialista és el del PP, en el marc de la seva estrategia d'alternativa al PSOE en el 
govern central. També entre els electors de CiU es passa rápidament de la valo
rado positiva de l'acord a percebre mes avantatjosa la retirada del suport al 
govern de Felipe González, que arriba fins a 6 de cada 10 votants (58,9%). 
Lógicament, els socialistes son els mes descontents i és l'únic electorat en el qual 
predomina el desacord —i de forma aclaparadora— amb la decisió de CiU. 

En relació amb les consideracions que han pesat sobre Pujol i CiU a l'hora 
de decidir la retirada del suport al PSOE, l'opinió majoritária entre l'electorat cátala 
és que la decisió de CiU respon principalment a interessos de partit (58,0%) mes 
que no a raons d'interés general (25,8%)- Aquesta opinió és majoritária fins i tot 
entre els propis votants de la coalició (43%). La percepció d'interés partidista no 
impedeix, dones, que, tal com ja hem vist, la majoria deis catalans —en una pro-
porció del 46% contra el 26%— estigui d'acord amb el final de la coMaboració 
entre CiU i el PSOE. 

És a dir, tot i que es percebi en la retirada un major pes de consideracions 
d'interés partidista que en el seu atorgament, en relació a aquest tema almenys, 
l'interés partidista no ha estat percebut com a contradictori amb Pinterés gene
ral. 

5. Iideratge polítlc 

S'ha posat de relleu en diversos estudis la importancia del factor líder en els 
alineaments partidistes en Tactual democracia espanyola.7 La manca de democra
cia a Espanya des deis anys vint, excepte el curt període de la Segona República, 
ha fet impossible el desenvolupament al nostre país de grans partits de masses a 
l'estil deis paisos democrátics del nostre entorn. 

Aquests partits van desenvolupar una important estructura organizativa i d'a-
filiats que, en époques de menor desenvolupament i impacte deis mitjans de 
comunicació, realitzava una fundó de comunicado de les direccions deis partits 
amb els afiliats, electors, i ciutadans en general. Al mateix temps, l'estabilitat 
durant molts anys d'un mateix (o semblant) sistema de partits havia permés 
desenvolupar unes relacions afectives d'identificació d'amplis sectors de votants 
envers el «seu» partit. 

Cap d'aquestes dues característiques deis sistemes de partits en els paisos 
democrátics, amplia afiliado i sentiment d'identificació partidista, s'havien pogut 
desenvolupar al nostre país. Sense aqüestes bases, a Espanya, el desenvolupa
ment d'uns partits electorals en plena época de mitjans de comunicació de mas-

7. Vegeu: R. Gunther, «The dynamics of electoral competitíon in a modern society: models of spa-
nish voting behavior, 1979-82% Working Paper, 28, Institut de Ciéncies Polítiques i Socials, Barcelona. 
Igualment, M. Justel, «El factor de liderazgo en España», Working Paper, Institut de Ciéncies Polítiques 
i Socials, Barcelona. 
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ses i, especialment, de la televisió, amb el seu correlat de personalizado de les 
imatges de la política, ha portat a un tipus de relació entre partits i electors basa
da fonamentalment en la comunicació a través deis media i a uns vineles electo-
rals en els quals la figura del líder té un paper molt important. 

Aixó no vol pas dir que els ciutadans espanyols no tinguin altres instruments 
d'orientació i altres vineles d'identificació política, que dotin de sentit el seu propi 
univers polític i la seva acció, encara que només sigui la de votar. Els conceptes 
d'esquerra i dreta, formats i transmesos en la nostra historia política, teñen un fort 
arrelament en la cultura política deis espanyols, i ha generat unes intenses i esta
bles identificacions positives i negatives. D'aquesta manera configuren una base 
sólida sobre la qual descansa el comportament polític i, especialment, electoral 
deis ciutadans. A Catalunya, a mes a mes, a aquesta dimensió s'afegeix la dimen-
sió definida al voltant del tema nacional. 

Aquests son els parametres en qué s'emmarca el paper del lideratge, com a 
vincle de relació entre electors i programes polítics. 

5*1. Coneixement i valorado deis ttders 

En el marc exposat, els indicadors sobre la percepció del lideratge, configu
ren un capítol específic i rellevant en els estudis d'opinió pública. 

En relació amb Paspecte del lideratge, al llarg de mes d'una década els estu
dis electorals i d'opinió realitzats a Catalunya han assenyalat com a característica 
mes remarcable la importancia i la bona percepció del lideratge de Jordi Pujol, 
que s'eixamplava molt mes enllá de les seves fronteres partidistes. En cap altre 
partit el factor lideratge apareixia com a tan important, i no existia una figura com
parable en el nivell autonómic cátala. En canvi, sí que existien lideratges d'aquest 
tipus en el nivell local, destacant, a partir de la dimensió demográfica i mediática 
de Barcelona, el cas de Pasqual Maragall. 

Ates que Raimon Obiols havia renunciat, després de les anteriors eleccions 
autonómiques, a presentar-se de nou com a candidat del principal partit de l'o-
posició, el PSC havia de nomenar un nou candidat a President de la Generalitat, 
cosa que no aconseguí fins a les vigílies d'iniciar-se la cursa electoral. L'elegit, 
com se sap, fou finalment Joaquim Nadal, carismátic batlle de Girona. La tar-
danga indicava dubtes i problemes en el partit, i a mes a mes implicava que el 
nou candidat disposaria de molt poc temps per donar visibilitat a la seva imatge 
i establir uns vineles de relació amb els electors i ciutadans. Tot plegat era un 
important handicap per intentar fer front a Timpacte electoral de Pujol i intentar 
captar el vot d'aquells electors que voten socialista a les generáis, pero donen el 
vot a CiU a les autonómiques, així com per ser instrument de mobilització d'a
quells electors que donen el seu vot ais socialistes a les generáis, pero s'abste-
nen a les autonómiques. 
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Quadre 27 

VALORACIÓ MITJANA LÍDERS POLÍTICS CATAIANS (ESCALA D'1 A 10) 

Polítics 

Pasqual Maragall 
Jordi Pujol 
Joaquim Nadal 
Rafael Ribo 
Ángel Colom 
Aleix Vidal-Quadras 

Febrer 1995 

6,2 
6,5 

* 

4,8 
4,2 
2,9 

(N: 1.987) 

Setembre 1995 

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

(2.484) 

Octubre 1995 

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

a^© 

* No hi ha dades. 
FONT: Resposta múltiple. 

En aquest marc, durant tot el període previ a les eleccions, a Catalunya 
només apareixien dos líders indiscutits, en fundó del seu nivell de coneixement 
pels entrevistats i la seva valoració: Jordi Pujol, amb suport continuat per renovar 
el seu mandat de part de mes del 60% de l'electorat, i Pasqual Maragall, que el 
mes de setembre fins i tot resulta ésser millor valorat que el president de la 
Generalitat. La resta de líders no obté uns nivells de suport i acceptació popular 
mes enllá de la deis seus electorats o de franges molt properes. 

Quadre 28 

NIVELL DE CONEDCEMENT DELS LÍDERS POLÍTICS 

Polítics Setembre 1995 Octubre 1995 

Jordi Pujol 
Aleix Vidal-Quadras 
Rafael Ribo 
Ángel Colom 
Joaquim Nadal 
Trias de Bes 
Pasqual Maragall 
Raimon Obiols 

(N: 2.488) (2.487) 

94,4 
63,6 
63,3 
62,5 
49,4 
50,3 
92,7 
75,2 

95,8 
70,1 
68,3 
67,5 

64 
55,2 

^ 

FONT: Resposta múltiple. 

La valoració i la imatge dels principáis líders cataians no canvia substancial-
ment entre els mesos de febrer i octubre de 1995. En el marc de les estratégies 
dels partits i d'una major atenció dels mitjans de comunicació, en general, el nivell 
de coneixement dels líders per l'opinió pública augmenta a mesura que s'atansen 
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les eleccions, especialment peí que fa ais menys coneguts. S'ha de remarcar, pero, 
la millora en la visibilitat de Joaquim Nadal a partir de la seva designado, que 
avanza clarament a Trias de Bes tot i partir d'un nivell semblant; així com la millo
ra en coneixement, pero descens en valorado del candidat del PP, Aleix Vidal-
Quadras, en el marc de la tensió introduída en la precampanya amb el tema de 
la llengua. 

Jordi Pujol és el candidat mes conegut, amb major visibilitat, en tots els elec
torats, fins i tot per sobre del candidat propi. En aquest sentit necessita molt 
menys de l'esforg de campanya que els candidats deis altres partits, especialment 
el nou candidat del principal partit de l'oposició. A remarcar igualment les 
diferencies entre els electorats. Els electors d'ERC son els que mostren un major 
nivell de coneixement deis líders polítics, mentre els votants del PSC son, entre 
els electorats de partits, els que teñen un nivell mes baix. De tota manera, és 
entre els indecisos i els abstencionistes on el nivell de coneixement de líders és 
clarament inferior. 

Quadre 29 

NIVELL DE CONEIXEMENT DELS LÍDERS POLÍTICS (OCTUBRE 1995) 

Intenció de vot autonómiques 1995 
Polítics 

Jordi Pujol 
Aleix Vidal-Quadras 
Rafael Ribo 
Ángel Colom 
Joaquim Nadal 

Total 

95,8 
70,1 
68,3 
67,5 
64,1 

(2.487) 

Ciü 

98,1 
76,7 
72,3 
74,2 
68,4 

(946) 

PSC 

96,1 
62,9 
62,2 
58,6 
66,8 

4 

(347) 

PP 

97,3 
79,5 
71,8 
70,9 
65,4 

(139) 

IC 

97,2 
78,6 
84,1 
75,0 
66,3 

(23D 

ERC 

100,0 
85,7 
84,1 
94,0 
81,1 

(125) 

índecis. 

90,0 
53,3 
53,7 
52,1 
50,9 

(318) 

Abst. 

92,6 
57,3 
57,5 
53,3 
57,1 

(174) 

FONT: Resposta múltiple. 

El suport que els líders de cada partit recullen entre els diferents electorats 
és un indicador de la solidesa del propi espai i de l'existéncia de zones de «com
petencia» (de possible ampliació o pérdua) en fundó del líder, aspectes molt 
importants en el plantejament de la campanya electoral. Igualment permet apor
tar elements sobre altres aspectes (ex: electors que malgrat valorar mes positiva-
ment el líder d'un partit voten per un altre). 

Com a tret general, tots els electorats atorguen la millor puntuació al propi 
líder, oscillant entre el 6,9 que obté Vidal-Quadras entre els electors del PP i el 
8,2 de Pujol entre els de CiU. A mes, tots els electorats puntúen de forma sensi-
blement mes baixa ais líders dels partits que no son el seu. D'aquesta manera la 
nota mitjana dels líders en el conjunt de l'electorat és baixa. 

Aixó no obstant, hi ha lideratges, normalment en fundó d'una acció de 
govern, que surten relativament ben parats del judici dels electors d'altres partits. 
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A Catalunya és el cas, com hem dit, de Pujol (com també de Maragall), amb una 
puntuació global del 6,6 resultat de ser el candidat valorat en segon Uoc en tots 
els electorats, i fins i tot el que rep millor valorado entre els indecisos i els abs-
tencionistes. En tots se sitúa entre el 5 i el 6, amb Texcepció del 4,6 que obté entre 
els electors del PP. 

Quadre 30 

VALORACIÓ MITJANA LÍDERS POLfnCS CATALANS (ESCALA D'l A 1 0 ) 

Intenció de vot autonótniques 1995 
PolíHcs Total CiU PSC PP IC ERC Indecis. Abst. 

Jordi Pujol 6,6 8,2 5,6 4,6 5,0 6,2 6,1 4,9 
Joaquim Nadal 5,3 5,0 7,3 3,5 4,9 5,2 5,3 4,2 
Rafael Ribo 4,9 4,7 4,5 4,1 6,9 5,4 5,1 3,9 
Ángel Colom 4,5 4,9 3,4 2,5 4,1 7,6 4,2 3,4 
Aleix Vidal-Quadras 2,5 2,1 1,9 6,9 2,3 1,4 2,8 2,4 

(2.486) (945) (347) (141) (230) (125) (318) (179) 

FONT: CIS (octubre 1995). 

Per la seva banda, Colom (7,6), Nadal (7,3), Ribo (6,9) i Vidal-Quadras (6,9) 
obtenen una bona valorado entre el seu electorat, pero inferior en tot cas a la de 
Pujol a CiU. 

Quadre 31 

CANDIDAT PREFERIT COM A PRESIDENT DE LA GENERAUTAT 

PoJttics 

Jordi Pujol 
Joaquim Nadal 
Rafael Ribo 

4|_ 

Ángel Colom 
Aleix Vidal-Quadras 
Cap 
Ns/ nc 

Total 

51,9 
12,7 
8,6 
5,3 
4,7 
7,0 
9,8 

(2.487) 

CiU 

95,7 
0,9 
0,8 
0,5 
0,3 
0,8 
1,8 

(946) 

Intenció de vot autonómioues 1995 
PSC 

16,6 
62,5 

1,5 
0,5 
0,8 
4,0 

14,4 

(347) 

PP 

13,7 
2,5 
1,0 
4,2 

62,9 
3,0 

12,7 

(139) 

IC 

13,8 
2,5 

65,9 
3,6 
0,6 
4,7 
8,9 

(23D 

ERC 

16,7 
7,8 
2,7 

66,3 

0,6 
5,9 

(125) 

Indecis. 

45,0 
11,8 
5,3 
5,6 
3,4 
9,1 

19,8 

(318) 

Abst. 

30,0 
5,7 
7,4 
3,2 
1,2 

34,6 
17,9 

(174) 

FONT: CIS (octubre 1995). 

També son inferiors a les puntuacions que obté Pujol les que obtenen 
aquests líders en els electorats aliens. Així, Nadal i Ribo se sitúen en valors entre 
4 i 5, excepte el baix 3,5 que donen a Nadal els electors del PP i que reflecteix 
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Foposició PP-PSOE en l'ámbit estatal. Colom no arriba al 5 en cap eiectorat i 
oscil-la entre el 3,4 i el 4,2, excepte el 4,9 entre els electors de CiU. Finalment, 
Vidal-Quadras és un candidat molt mal vaiorat en tots els electorats excepte el 
propi, amb puntuacions que osciMen entre Pl,4 i el 2,8, que indica un rebuig molt 
explícit i generalitzat. Complementáriament, l'electorat del PP és el que dona les 
puntuacions clarament mes baixes a la resta de candidats, evidenciant també així 
una separació entre el món del PP i el de la resta de partits. 

Entre els electors indecisos i els abstencionistes, si bé Pujol és el candidat 
millor vaiorat no s'observa l'existéncia d'un lideratge ciar, tot i que sí apareix 
també nítidament el rebuig a Vidal-Quadras. Els indecisos presenten un perfil 
similar al del conjunt de la població catalana, mentre que els abstencionistes son 
molt crítics en la valoració deis candidats. 

Les dades respecte a la valoració de líders teñen una clara traducció en les 
preferéncies sobre el candidat a president de la Generalitat. En conjunt, Jordi Pujol 
és el candidat ámpliament preferit entre l'electorat cátala, molt per sobre de qual-
sevol altre. Certament, tots els electorats es decanten ámpliament peí candidat 
propi. Ara bé, aquesta opinió només és unánime en l'electorat de CiU (96%). En 
la resta d'electorats hi ha majors nivells d'indecisió (10-15%) i, sobre tot, uns 
nivells significatius de preferéncies per Jordi Pujol (14-16%), que és també el can
didat preferit entre els indecisos i els abstencionistes. 

5.2. Valoració del president de la Generalitat 

Certament la valoració de Jordi Pujol com a líder o com a candidat és indes-
triable de la seva tasca com a president de la Generalitat. 

Al llarg de tot l'any 1995, la gestió de Jordi Pujol com a president de la 
Generalitat rebia l'aprovació deis dos tercos de la població catalana, tot i un lleu 
descens en apropar-se la contesa electoral com a conseqüéncia del clima mes par
tidista que es crea. Només un 17-21% expressa la seva desaprovació. En ambdós 
aspectes son nivells semblants ais que hem vist en relació al govern de la 
Generalitat. 

Quadre 32 

VALORACIÓ DE LA GESTIÓ DE JORDI PUJOL COM A PRESIDENT DE LA GENERALITAT, 
ELS DARRERS QUATRE ANYS 

Valorado 

Aprova 
Ni aprova ni desaprova 
Desaprova 
Ns/nc 

Setembre 1995 

67,3 
14,1 
17,2 
1,4 

(N: 1.985) 

Octubre 1995 

63,4 
12,3 
21,3 
3,0 

(2.477) 
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Aquest alt nivell d'aprovació de la seva tasca de lideratge del Govern, des
borda també les fronteres partidistes. Certament recull el suport unánime de l'e-
lectorat de CiU (94%), pero també entre els altres electorats obté un alt nivell d'a
provació: el 40% deis abstencionistes, deis votants d'IC i els del PP, el 50% deis 
socialistes, el 60% deis indecisos, i el 70% deis votants d'ERC. 

Els electorats d'IC i els del PP son els mes crítics, entre els quals els que desa-
proven la gestió de Pujol ja son el grup mes nombrós. En la resta d'electorats l'o-
pinió majoritária és la d'aprovació, malgrat una divisió de parers important entre 
els socialistes i, sobretot, entre els abstencionistes. 

Quadre 33 

VALORACIÓ DE LA GESTIÓ DE JORDI PUJOL COM A PRESIDENT DE LA GENERALITAT, 
ELS DARRERS QUATRE ANYS 

Valoració Total 

Aprova 63,4 
Ni aprova ni desaprova 12,3 
Desaprova 21,3 
Ns/nc 3,0 

(2.477) 

CiU 

93,6 
2,6 
3,4 
0,4 

(743) 

Intenció de vot autonómiques 1995 
PSC 

51,7 
14,5 
30,4 

3,4 

(443) 

PP IC 

38,5 37,5 
15,7 8,9 
44,1 50,0 

1,7 3,6 

(142) (179) 

ERC Indecis. 

71,2 59,9 
20,2 18,5 
7,0 17,5 
1,6 4,1 

(132) (362) 

Abst. 

37,1 
23,7 
31,4 

7,8 

(225) 

FONT: CIS (setembre 1995). 

D'altra banda, el sentiment de confianza o desconfianza és un indicador que 
se sitúa en el nivell de les oñentacions afectíves, i que per aixó és rellevant des 
de la perspectiva de la caracterizado del clima polític a Catalunya, així com de 
la definido de l'escenari electoral. En conjunt ofereix una fotografía que ratifica 
l'ampli lideratge de Jordi Pujol, alhora que el matisa. 

Quadre 34 

CONFIANCA/DESCONFIANCA EN JORDI PLJJOL 

Valoració 

Confianza 
Desconfianza 
Ns/nc 

Febrer 1995 

59,0 
38,2 

2,8 

(N: 1.989) 

Setembre 1995 

58,1 
38,7 

3,2 

(2.485) 
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El sentiment de confianza en Jordi Pujol (60%) predomina clarament sobre el 
de desconfianza, i es manté de forma estable durant tot l'any 1995. 

Certament entre els votants de CiU el sentiment de confianza en Pujol és 
quasi unánime, i entre la resta d'electorats existeixen sectors significatius de 
votants que també expressen aquest sentiment de confianza. De tota manera, en 
la resta d'electorats els nivells de confianza son menors que els d'aprovació de la 
gestió. Ara, només entre els electors d'ERC els nivells de confianza superen els de 
desconfianza, quedant equilibráis entre els del PSC i entre els indecisos. En canvi, 
la desconfianza és el sentiment clarament predominant entre els electors del PP, 
d'IC i els abstencionistes. 

Quadre 35 

CONFIANZA/DESCONFIANZA EN JORDI PUJOL, PER ELECTORATS 

Valorado 

Confianza 
Desconfianza 
Ns/nc 

Total 

58,1 
38,7 
3,2 

(2.485) 

CiU 

92,7 
7,0 
0,3 

(745) 

Intenció de vot autonómiques 1995 
PSC 

47,3 
49,2 
3,5 

(445) 

PP 1C 

28,4 28,3 
69,3 69,8 
2,3 1,9 

(142) (179) 

ERC Indecis. 

64,2 50,0 
35,8 45,3 

- 4,7 

(132) (362) 

Attst. 

31,0 
61,3 
7,7 

(226) 

FONT: CIS (setembre 1995). 

Inexistencia d'una amplia confianza en Jordi Pujol (representant d'una opció 
política i president de la Generalitat), en un marc de gran personalització de les 
opcions i del conflicte, expressa Pexisténcia d'un bon clima polític, d'una bona base 
peí funcionament del procés polític democrátic, alhora que expressa, potser millor 
que cap altre indicador, la capacitat d'hegemonia del projecte personalitzat per Pujol. 

5.3- Els líders estatals 

Malgrat que Pindicador de qué disposem en relació a la confianza en els líders 
estatals no sigui igual al que tenim en relació a Jordi Pujol, el seu estudi aporta ele-
ments de gran interés per entendre els lideratges estatals, el de Jordi Pujol, així com 
el clima polític i Pescenari electoral a Catalunya, diferent del nivell central. 

El clima de crispado política que s'havia generat a Espanya afectará negati-
vament Popinió i la confianza que tenia dipositada la societat catalana en els prin
cipáis líders polítics espanyols. Malgrat aquest fet, el president Felipe González 
está molt millor valorat que el seu oponent José María Aznar. Així, el 62% deis 
entrevistáis manifesten «poca confianza» o «gens» en Felipe González, mentre 
representen el 84% els que expressen idéntiques actituds en relació a Aznar. El 
sentit positiu, F.González desperta sentiments de «moka confianza» o «bastant» 
entre el 36%, mentre només el 9% Pexperimenta respecte d'Aznar. 
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En general, aqüestes xifres son prou expressives de les diferencies entre la 
percepció de Pujol, González i Aznar, i de la diferent percepció del clima polític a 
Catalunya i Espanya que també té els seus efectes en la percepció del lideratge. 

El sentiment de desconfianza amb relació a Felipe González és ámpliament 
majoritari en tots els electorats, excepte entre els electors socialistes on el senti
ment de confianza és ámpliament majoritari (80%) tot i haver-hi un 20% que no 
confía gaire o gens en ell. 

Quadre 36 

CONFIA Mr A 

Conflanga 

Molta 
Basta nt 
Poca 
Gens 
Ns/nc 

Total 
cátala 

6,2 
30,0 
36,7 
25,0 
2,1 

(N: 2.484) 

CiU 

3,4 
32,2 
41,6 
21,6 

2,1 

(743) 

Intenció de vot autonómiques 
PSC 

23,4 
57,2 
15,5 
3,2 
0,7 

(445) 

PP 

2,1 
5,0 

18,5 
73,6 
0,8 

(140) 

IC 

0,8 
17,9 
46,6 
34,7 

* — 

(179) 

ERC 

2,3 
18,5 
42,3 
35,9 

1,0 

(133) 

• 1995 
Indecis. 

2,8 
28,5 
44,0 
21,3 
3,4 

(363) 

Abst. 

0,9 
13,9 
42,8 
38,8 
3,6 

(226) 

FONT: CIS (setembre 1995). 

Els electors del PP son lógicament els que mes desconfíen (92%), mentre 
entre la resta d'electorats aqüestes actituds representen entre el 60-80%. En aquest 
marc, a mes a mes, és especialment significatiu que el 75% deis electors del PP 
expressen un radical «gens», respecte a Felipe González, mentre en els altres elec
torats l'opinió entre els que declaren «poca confianza» i els que declaren «gens» 
esta molt equilibrada. D'altra banda, en tots els electorats, excepte el del PP, exis-
teixen sectors signifícatius d'electors que expressen confianza («bastant») en Felipe 
González, osciHant entre el 35% a CiU i el 15% entre els abstencionistes. 

Quadre 37 

CONFIANZA EN JOSÉ MARÍA AZNAR 

Conflanga 

Molta 
Bastant 
Poca 
Gens 
Ns/nc 

Total 
cátala 

0,8 
8,6 

24,9 
58,9 
6,8 

(N: 2.483) 

CiU 

0,8 
7,3 

27,3 
60,0 

4,6 

(743) 

Intenció de vot autonómiques 1995 
PSC 

0,5 
2,9 

18,0 
75,2 
3,4 

(445) 

PP 

7,2 
55,1 
21,5 
9,4 
6,8 

(142) 

IC 

2,7 
19,2 
73,7 
4,4 

(179) 

ERC 

2,2 
17,6 
75,0 

5,2 

(133) 

Indecis. 

0,4 
9,1 

32,9 
44,1 
13,5 

(360) 

Abst. 

2,4 
25,3 
65,2 
7,1 

(226) 

FONT: CIS (setembre 1995). 
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El sentiment de desconfianza respecte a Aznar és, tal com hem dit, clarament 
superior que respecte a Felipe González, i així mateix és ámpliament majoritari 
en tots els electorats, excepte el propi on el 60% expressen confianza enfront d'un 
30% de desconfianza. Entre la resta d'electorats els nivells de desconfianza, pero, 
son molt alts, oscillant entre 87-93%, i la immensa majoria tria l'opció radical 
«gens de confianza» per expressar el seu sentiment, a diferencia del que succeeix 
amb Felipe González. 

En definitiva, Felipe González rep una expressió de desconfianza de la majo
ria de l'electorat cátala, pero al mateix temps, també rep amplis suports proce-
dents de diferents segments de l'electorat. En canvi, el líder de Toposició básica-
ment només desperta recéis, i el nucli deis seus simpatitzants no supera l'ámbit 
estríete de la seva identificado partidista amb el PP. Sectors importants de l'elec
torat cátala podien no votar al PSC i valorar positivament Felipe González, pero 
no passava el mateix amb José María Aznar, que només recollia Fadhesió. deis 
seus votants i el rebuig radical de la resta de l'electorat cátala. 

6. Situació preelectoral 

Els aspectes que hem vist fins ara ens per-meten definir l'estat de l'opinió 
pública sobre els principáis aspectes del context i de la conjuntura política, de 
l'acció de govern i de la classe política. 

Pero hi ha tot un altre conjunt d'aspectes, directament vinculats al procés 
electoral i a la decisió de vot, que conjuntament amb els anteriors, permet definir 
el marc sobre el qual els partits dissenyen les seves estratégies de campanya i per-
suasió. 

6.1. Els parámetres de la decisió de vot 

Quins aspectes els electors consideraven mes importants a l'hora de pensar 
la seva decisió de vot? Quins son aquells aspectes ais quals els electors de cada 
partit son mes sensibles? Es defineixen de manera clara sectors a l'interior deis 
electorats en fundó de la major/menor sensibilitat a determinats aspectes? Les res-
postes a aquests interrogants subministren dades importants per a Penfocament 
de la campanya electoral per part deis partits, i poder fer mes émfasi en uns o 
altres aspectes. 

6.1.1. Una visió general 

Entre els diversos indicadors que s'utilitzen en relació a l'estudi deis grans 
parámetres de decisió de vot, l'utilitzat aquí és de tipus general, pero recuU els 
grans eixos sobre els quals els estudis electorals han mostrat que es decideix el 
vot: els factors d'ideologia i d'identificació, els factors de balanz de l'actuació en 
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1'etapa anterior (de valoració retrospectiva), el factor lideratge, i els factors de 
tipus conjuntural. 

En conjunt, les respostes s'estructuren de forma coherent amb aquell model, 
destacant cinc grans ítems que s'ubiquen en aquells eixos i sobre els quals s'es
tructuren la immensa majoria de les respostes. 

Així, el mes anterior a les eleccions, peí 60% deis electors l'avaluació de la 
gestió del propi govern de la Generalitat influirá «molt» o «bastant» en la seva deci-
sió de vot. 

Un percentatge molt semblant (57,2%) declara que en l'orientació del seu vot 
pesará molt o bastant el fet de sentir-se proper al partit. En el mateix sentit, un 
49% raona la seva intenció de vot per identificar-se amb els objectius del progra
ma del partit. 

Per la seva banda, també el factor lideratge és reconegut important per un 
sector equivalent d'electors (54,1%). 

Quadre 38 

FACTORS QUE INFLUIRÁN EN LA DECISIÓ DE VOT* 

Factors que influeixen en el vot 

Gestió del govem de la Generalitat 
Proximitat ideológica al partit 
Líder polític 
Programa polític del partit 
Situado política a Espanya 
Peí suport de CiU al govem socialista 
Castigar el PSOE 

Febrer 1995 

58,8 
58,3 
60,0 
55,7 
52,3 
27,3 
14,7 

(2.480) 

Octubre 1995 

59,6 
57,2 
54,1 
49,0 
47,1 
25,3 
14,7 

(2.475) 

* Els percentatges correspondí a la suma deis que consideren «molt imporant- i «bastant impor
tant- cadascun del ítems de resposta, 

FONT: Resposta múltiple. 

Finalment, s'ha de destacar la importancia prácticament equivalent que s'a-
tribueix a la situado política espanyola com a factor important en la decisió del 
vot a les eleccions autonómiques catalanes. Fenomen que s'ubica en Tespecífic 
marc conjuntural d'aquestes eleccions i al que ja ens hem referit anteriorment. 

Aspectes conjunturals molt mes concrets, com el suport de CiU al PSOE, o 
bé el desig de donar un vot de cástig ais socialistes, son referent important de la 
decisió de vot per un sector molt mes reduít d'electors, tot i que també important 
(25% i 15%, respectivament). 

En les seves línies mes generáis aquesta estructura de referéncies és molt 
semblant a l'interior de tots els electorats, excepte en els abstencionistes. Ara bé, 
en el marc d'aquesta homogeneítat general existeixen diferencies —algunes molt 
notables— entre els electorats que indiquen que en relació a aquests elements els 
partits están posicionats diferentment, disposen de recursos de mobilització dife-
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renciats, i existeixen sensibilitats diferents entre els seus electors. Conjunt d'as-
pectes que condicionen els plantejaments de campanya. 

Quadre 39 

FACTORS QUE INFLUIRÁN EN LA DECISIÓ DE VOT 

Total 
Factors de decisió cátala 

Gestió govern General. 59,6 
Proximitat ideológica 57,2 
Líder polític 54,1 
Programa del partit 49,0 
Situació política esp. 47,1 
Suport de CiU al PSOE 25,3 
Cástig PSOE 14,7 

(2.475) 

CiU 

80,2 
64,2 
62,0 
51,8 
46,7 
30,3 
Hl 

(944) 

Intenció de vot autonómiques 1995 
PSC 

44,0 
71,6 
61,0 
48,7 
55,0 
253 
3,4 

(344) 

PP 

54,4 
62,3 
57,4 
52,5 
75,1 
41,6 
51,4 

(139) 

IC 

58,4 
66,6 
52,1 
65,5 
54,6 
21,4 
20,4 

(231) 

ERC 

49,0 
66,1 
54,0 
64,1 
35,5 
16,3 
16,3 

(124) 

Indecis. 

54,0 
40,5 
50,2 
46,0 
48,5 
21,4 
14,0 

(318) 

Abst. 

13,9 
12,9 
15,0 
14,7 
16,5 
6,0 

13,4 

(173) 

FONT: CIS (octubre 1995). Resposta múltiple. 

Així, la gestió de govern de la Generalitat és Paspecte al qual la quasi tota-
litat deis electors de CiU (80%) es refereixen com a factor important per decidir 
el seu vot, tot i que també la proximitat ideológica i el candidat son referents per 
a un ampli sector (55%). 

Entre els electors socialistes no hi ha un tema que reculli un consens tan 
ampli com la gestió de govern en el cas de CiU, i en aquest cas l'aspecte que és 
referent de vot per un major nombre d'electors socialistes (71%), que actúa com 
a vertebrador del suport electoral, és la proximitat ideológica. En canvi, només un 
44% deis que pensen votar al PSC es refereixen a la gestió de govern (crítica) de 
la Generalitat com a element important per decidir el seu vot, per darrere de les 
consideracions de política espanyola que son element de referencia per a un sec
tor mes gran d'aquests electors (55%). 

Per la seva banda, la política espanyola és el factor que articula la decisió de 
vot entre els que pensen votar al PP: el 75% d'aquests es refereixen a la situació 
política espanyola com a factor important. Igualment, cal remarcar que altres ele-
ments de la política general espanyola com castigar el PSOE, o bé castigar CiU 
peí seu suport al PSOE (51% i 42%, respectivament) son molt mes reconeguts com 
a importants entre els que teñen la intenció de votar al PP que entre els votants 
de la resta de partits. 

Finalment, pels electors d'IC i d'ERC, els factors mes d'identificació, com pro
ximitat ideológica o programa del partit, son els referents mes comuns. 
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6.1.2. Elemente ideologías i d'identificado 

Els diferents estudis sobre el comportament electoral a Catalunya han posat 
de manifest que la competencia electoral i la decisió de vot teñen dues grans pau
tes básiques de referencia.11 La primera, i de manera semblant al conjunt 
d'Espanya i de les democrácies europees tradicionals, es configura al voltant de 
l'antagonisme de les idees d'esquerra i dreta. La segona deriva del tema nacional, 
i en aquest marc de les diferencies en la identificado nacional que existeixen en 
la societat catalana. 

L'autoposicionament de Felectorat en aquests eixos és forga estable en el 
temps. Es tracta d'actituds polítiques básiques, amb important cárrega afectiva i 
d'identificació, i amb gran capacitat estructuradora de la percepció i l'orientació 
política deis individus. 

En relació a l'eix esquerra/dreta, l'electorat cátala es posiciona fonamental-
ment en el centre i en el centre-esquerra, en parts relativament semblants (30%), 
mentre al voltant del 10% s'autoubica en cada una de les posicions d'esquerra i 
centre-dreta, és prácticament inexistent la dreta i al voltant del 20% no s'ubiquen 
en l'eix. 

Quadre 40 

AUTOPOSICIONAMENT ESQUERRA/DRETA. EVOLUCIÓ 1983-1995 

Pattits 

Esquerra 
Centre-esquerra 
Centre 
Centre-dreta 
Dreta 
Ns/Nc 

1983 

5 
35 
32 
9 
1 

18 

(1.660) 

1984 

8 
35 
37 
8 
1 

13 

(2.490) 

1987 

9 
28 
30 

6 
2 

25 

(3.001) 

1988 

8 
30 
32 
7 
2 

21 

(2.900) 

1992 

7 
26 
33 
7 
2 

25 

(1.780) 

1995 

9 
31 
37 

9 
2 

12 

(2.474) 

FONT: CIS. Estudis 1.377, 1.407, 1.620, 1.750, 2.034, 2.195. 

Peí que fa a la identitat nacional subjectiva, la gran majoria deis catalans (70-
75%) assumeixen una identitat compartida entre catalana i espanyola, tot i que 
amb diferents matisos de prioritat en aquesta dualitat. La resta declaren identifi-
cació exclusiva, i es divideixen entre els que s'autoidentifiquen com exclusiva-
ment espanyols (10-15%), i els que es consideren exclusivament catalans (al vol
tant del 10-15%). 

8. Vegeu Francesc Pallares, Ramón Cañáis i Rosa Virós, -Els eixos de competencia electoral» a 
Equip de Sociología Electoral (ed.), L'electorat cátala a les eleccions autonómiques de 1988, Barcelona, 
Ed. Fundació Jaume Bofill (Estudis Electorals, 10), 1991. També, Francesc Pallares i Joan Font, «Las 
elecciones autonómicas en Cataluña», a Pilar del Castillo (ed.), Comportamiento político y electoral, 
Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1994. 
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Quadre 41 

IDENTITAT NACIONAL SUBJECITVA. EVOLUCIÓ 1984-1995 

1984 1986 1988 1992 1995 

Espanyol 
Mes espanyol que cátala 
Igual espanyol que cátala 
Mes cátala que espanyol 
Cátala 

11 
11 
45 
22 
8 
3 

11 
8 

48 
19 
11 
3 

9 
8 
40 
28 
11 
4 

15 
8 
36 
23 
16 
2 

11 
6 
41 
25 
16 
1 

(2.490) (2.399) (2.900) (2.489) (2.485) 

FONT: CIS. Estudios 1.404, 1.527, 1.750, 1.998, 2.195. 

El grup d'electors amb identificació dual es divideix entre un grup majorita-
ri, al voltant del 40%, que es considera indistintament cátala i espanyol, mentre 
oscil-la al voltant del 25% el percentatge deis que es consideren mes catalans que 
espanyols i del 8% el deis que es consideren mes espanyols que catalans. 

Sobre aquests eixos els electorats deis partits presenten perfils molt diferen-
ciats. Aquesta diferenciado també és fonpa estable, i la radiografía preelectoral 
durant l'any 1995 presenta pocs canvis. 

Així, IC i ERC recullen els seus electors en els espais de centre-esquerra i 
esquerra, mentre l'electorat del PSC presenta un perfil mes concentrat en el cen
tre-esquerra. Per la seva banda, CiU basa la seva implantado en els electors de 
centre, amb petits sectors de votants de centre-esquerra i centre-dreta i dreta. 
Finalment, els suports al PP provenen fonamentalment d'electors de centre-dreta 
i dreta, tot i trobar també bon suport al centre, on está millorant la seva implan
tado. 

Quadre 42 

ELECTORATS SEGONS AUTOUBICACIÓ ESQUERRA-DRETA 

Electorats CiU PSC PP IC ERC Indecis. Abst. 

Esquena 2,3 14,0 — 24,7 33,2 6t6 11,9 
Centre-esquerra 18,0 58,2 6,3 61,1 55,0 31,4 19,2 
Centre 58,0 22,0 29,3 9,9 8,2 34,6 24,1 
Centre-dreta 12,6 — 37,5 2,2 — 8,3 3,4 
Dreta 1,4 — 16,3 — — — — 
Ns/Nc 2,7 5,0 10,6 2,2 — 19,1 41,1 

039) (347) (141) (230) (124) (317) (174) 

FONT: Estudio 2.195. CIS (octubre 1995). 
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Peí que fa a la identificado nacional subjectiva, també els perfils deis electo-
rats son diferenciáis. Així, el PP obté el seu suport entre electors amb algún tipus 
d'identificació espanyola, especialment entre els d'identificació Indistinta —on 
augmenta la seva implantado respecte a époques anteriors—, pero també recull 
una part notable del seu suport entre els preferentment espanyols i els exclusiva-
ment espanyols. 

Perfil totalment oposat és el d'ERC, que obté la practica totalitat del seu 
suport entre els exclusivament catalans i els preferentment catalans. 

Quadre 43 

ELECTORATS SEGONS IDENTIFICACIÓ NACIONAL SUBJECTIVA 

Identitat nacional subjectiva 

Espanyol 
Mes espanyol que cátala 
Indistint 
Mes cátala que espanyol 
Cátala 
Ns/Nc 

CiU 

3,8 
3,2 

34,8 
37,2 
20,8 

— 

PSC 

22,9 
7,9 

48,9 
13,9 
5,2 
1,2 

PP 

29,9 
16,5 
45,2 

5,5 
1,8 
1,0 

IC 

9,6 
6,0 

54,6 
20,4 
7,7 
1,8 

ERC 

1,2 
3,6 
3,4 

31,9 
60,0 

— 

Indecis. 

14,9 
7,9 

48,4 
16,0 
11,5 
1,4 

Abst. 

11,2 
4,6 

49,3 
17,8 
12,5 
4,7 

(947) (347) (141) (231) (125) (318) (172) 

La resta d'electorats teñen perfils mes matisats. La major part deis suports al 
PSC provenen d'electors amb identitat dual, especialment els indistints, tot i que el 
20% deis seus vots provenen d'electors amb identificado exclusivament espanyo
la, mentre els exclusivistes catalans representen una part molt menor. 

Els suports a CiU també son d'ampli espectre, recollint suports entre tot tipus 
d'identitats. Només el 20% deis seus electors és d'identitat exclusivament catala
na, i els grups d'on rep la gran part del seu suport (70%) son els d'identificació 
dual indistinta i els preferentment catalans, gairebé a parts iguals. 

Per la seva banda, l'electorat d'IC també és d'ampli espectre i recull suport 
en tots els grups, essent 1'opció menys basada en electors d'identitat exclusiva 
(espanyola o catalana). 

En definitiva, aquests eixos signifiquen l'existéncia d'uns vineles entre elec
tors i partits en forma de valors, objectius, símbols, etc., que son de la mes gran 
importancia en la decisió de vot, i que els converteixen en referencia obligada, 
en una o altra forma, en els plantejaments electorals deis partits. Atesa la imatge 
que els electors teñen també de la posició deis partits en els eixos, s'estableixen 
uns subespais electorals amb hegemonia o presencia preferent d'uns partits, que 
son relativament «tancats» a la resta, i que aporten estabilitat del sistema de par
tits.9 

9. En relació ama aquest tema, per les eleccions de 1995 vegeu mes endavant l'article de Joan Font 
i Mariona Ferrrer, capítol 4 d'aquesta mateixa publicado. 
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De tota manera, certs predominis no es poden explicar només en fundó de la 
posició de partits i electors en els eixos. Així, el tradicional predomini de CiU en el 
subespai de centre i d'identificació espanyola, o fíns i tot entre la dreta no espanyo-
lista, s'explica sobre tot per raons de credibilitat, lideratge o gestió, mes que no per 
raons d'identificació ideológica. En aquest sentit l'interrogant sobre el manteniment 
o no de la majoria absoluta per part de CiU tenia sentit en termes d'influéncia de la 
política en Pámbit espanyol. La creixent percepció del PP com a alternativa perme-
tia a aquest partit penetrar millor en els seus territoris ideológics «naturals», fins 11a-
vors dominats per CiU. Mes de la meitat deis potenciáis votants al PP en les autonó
miques de 1995, no havia votat aquest partit l'any 1992, i un 15,2% havia voat CiU. 

Quadre 44 

VOT DECIDIT PEL PP I VOT EN D'ALTRES COMICIS 

Partit deprocedécia Autonómiques 
1992 

Generáis 
1993 

Intenció de vot 
Generáis 1995 

CiU 
PSC-PSOE 
PP 
IC 
ERC 
No va votar 
Altres / En blanc 
Menor o Ns/nc 

15,2 
5,2 

45,2 
2,1 

™ 

17,1 
3,5 

11,7 

3,1 
9,9 

68,4 

9,0 

16,3 

1,0 
87,2 

3,1 

1,0 

7,7 

6.1.3. Aspectes sociodemogrdfics 

Els estudis electorals han posat de manifest la progressiva difuminació de la 
relació entre la pertinenga a un grup determinat en fundó de variables socio-
demográfiques i l'orientació del vot. Com se sap Pedat, el genere, la classe social, 
entre altres, han estat factors tradicionalment relacionáis amb el comportament 
electoral. El predomini de l'orientació esquerrana entre els joves, el conservado-
risme entre les dones, la forta relació entre la classe treballadora i el vot d'esque-
rres, eren aspectes indiscutits fins a meitats deis anys setanta, i avui subjectes a 
discussió i revisió en fundó de les transformacions socials i deis canvis en algu-
nes pautes de comportament electoral. 

Aixó no vol pas dir que els electorats deis partits catalans siguin iguals peí 
que fa a la seva composició social. Existeixen algunes diferencies, pero certament 
no permeten parlar de grups socials hegemonitzats per un partit, o de partits que 
es nodreixin molt principalment de determinat grup social, o de partits sense 
capacitat d'implantació en algún grup. A mes a mes, aqüestes característiques no 
han experimentat variacions importants en els darrers anys.10 

10. Rosa Virós, Ramón Cañáis i Francesc Pallares: «Influencia en Topetó electoral d'alguns factors 
sociodemocrágráfics i polítics», a Equip de Sociología Electoral (ed.), L'electorat cátala a les eleccions 
autonómiques de 1988, Barcelona, Ed. Fundado Jaume Bofill (Estudis Electorals, 10), 1991. 
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A Catalunya, d'altra banda, el factor lloc d'origen ha estat una variable tradi-
cionalment considerada en els estudis atesa la seva hipotética relació amb la iden-
titat nacional i, per aquesta via, amb l'orientació del vot.11 Aquest factor presenta 
uns electorats molt mes clarament diferenciats. Així mentre CiU i, principalment 
ERC, recuUen el gruix deis seus suports entre els nascuts a Catalunya, sobretot 
entre els de segona generado, i el PP i el PSC es basen fonamentalment en elec-
tors nascuts fora de Catalunya. En canvi IC presenta una composició molt sem-
blant a la del conjunt de l'electorat. 

És evident que les característiques deis electorats en fundó de tot aquest 
seguit de variables son elements importants en el disseny de les estratégies elec-
torals deis partits, que pretenen assegurar el seu electorat d'anteriors eleccions al 
mateix temps que pretenen eixamplar-lo de forma no contradictoria amb aquella 
base. Pero no es tracta aquí d'entrar en una análisi detallada de les bases socials 
deis partits.12 

En realitat, la traducció electoral de les divisions socials i els seus canvis no 
es produeix de manera mecánica sino que depén, entre altres aspectes, de la uti-
lització d'aquestes divisions per part deis partits en la seva possible estrategia d'es-
tablir vineles preferents amb determinats sectors socials. La inclusió de temes ad-
hoc en el programa i la campanya electorals son la forma tradicional de buscar el 
suport deis electors i, fins i tot, la identificado amb els plantejaments del partit. El 
plantejament del tema lingüístic per part del PP, o la creixent articulado del dis-
curs d'IC al voltant de la lluita contra «els poderosos» son un tipus d'exemples en 
aquest sentit que aporta la precampanya de 1995. Un altre exemple, pero de dife-
rent tipus, és el de Tedat. Davant deis canvis en les pautes d'orientació política 
deis joves que semblen anar quallant en una situado de major diversitat respecte 
a époques anteriors, pero que en tot cas es manifesta diferent a la deis adults, la 
incorporado de mes de 300.000 nous votants al cens electoral ha portat a tots els 
partits a plantejaments específicament adre^ats a aquest grup. 

6.1.4. El «vot negatiu» 

Pero una altra perspectiva que és necessari teñir en compte a Phora de plan-
tejar o d'estudiar una campanya electoral o el comportament electoral és la total-
ment oposada a l'emprada fins ara. De la mateixa manera que ens plantegem vin
eles d'afinitat ens hem de plantejar les possibilitats de rebuig. És a dir: Existeixen 
espais o sectors d'electorat tancats per a determinats partits? A tal fi, l'indicador 
que s'utilitza és el de «vot negatiu» o de -preferencia negativa», i es formula dema-
nant a l'entrevistat per quin partit no votaría en cap cas. Si bé orientat a l'análisi 

11. Sobre aqueste temes, vegeu Enríe Martínez, Origen, identificación nacional i comportamiento 
electoral en Cataluña, memoria de licenciatura. Facultat de Ciéncies Polítiques i de Sociología de la 
Universitat Autónoma de Barcelona, 1993- Igualment, Rosa Virós, Ramón Cañáis i Francesc Pallares, 
op. cit. Peí que fa a 1995, vegeu el treball de Joan Font i Mariona Ferrer, capítol 4 de la present publi
cado. 

12. Ens remetem a l'análisi presentat en Tarticle de J. Font i M. Ferrer, citat. 
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de la competencia electoral, és un indicador important en la caracterització del 
sistema de partits i de la cultura política. 

Quadre 45 

PARTIT QUE MAI VOTARÍA EN UNES ELECCIONS AUTONÓMIQUES 

Mai no votaría 

PP 
ERC 
PSC 
IC 
CiU 
Un Altre 
Ns/nc 

Total 
cátala 

59,3 
11,4 
8,1 
5,8 
1,8 
3,1 

10,5 

(2.449) 

au 

65,1 
8,8 
8,4 
8,8 

2,6 
6,3 

(933) 

Intenció de vot autonómiques 
PSC 

76,1 
10,1 

3,1 
1,9 
1,9 
6,9 

(344) 

PP 

44,3 
30,3 
8,1 
7,4 
2,9 
7,0 

(140) 

IC 

70,9 
10,6 
6,6 

4,1 
1,8 
6,0 

(227) 

ERC 

91,3 

6,0 
1,2 
0,7 

0,8 

(125) 

1995 
Indecis. 

45,8 
7,0 
6,8 
6,4 
2,7 
2,8 

28,5 

(309) 

Abst. 

39,8 
7,9 
7,1 
2,9 
4,1 

14,2 
24,0 

(170) 

FONT: CIS (octubre 1995). 

Seguint un tret ja «clássic», sis de cada deu catalans manifesten que en cap cas 
votarien al PP en unes eleccions autonómiques. El rebuig en relació a aquest par
tit és ámpliament compartit entre els electorats de tots els altres. Fins i tot, pero 
en menor grau, entre els indecisos i els abstencionistes. En relació a cap altre par
tit existeix un fenomen ni tan sois semblant. Complementariament, només entre 
Felectorat del PP existeixen percentatges significatius de rebuig a altres partits 
(ERC i PSC). És, dones, un nou element que defineix la situado d'aülament del 
PP a Catalunya i palesa les dificultats d'aquest partit per a sortir-ne. 

6.2. Els indecisos 

Com és habitual, especialment en eleccions de «calma», només un sector molt 
reduft d'electors declara que decidirá el seu vot durant la campanya electoral. Un 
mes abans de celebrar-se les eleccions, 8 de cada 10 electors manifesta que ja 
tenia decidit el seu vot i el percentatge d'indecisos se situava prop del 13%. Ara 
bé, el percentatge deis que declaraven que la campanya electoral podría influir 
decisivament en el seu vot només era del 9% 0a practica totalitat indecisos), men-
tre augmentava fins al 27% la percepció d'influéncia quan es referia a la gent en 
general, és a dir, ais altres. En conjunt es dissenyava una situado molt semblant 
a anteríors eleccions.13 

Aqüestes dades corroboren la coneguda tesi segons la qual, i des d'una pers
pectiva quantitativa, a les nostres democracies les campanyes electorals solen teñir 

13. Vegeu en aquest sentit: J. R. Montero, «La decisión electoral: interés, dudas y valoraciones», a 
Equip de Sociología Electoral (ed.), L'electorat cátala a les eleccions autonómiques de 1988, cit. 
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com a principal efecte reforjar o revifar orientacions preexistents —necessari per 
mantenir el nivell— mes que no pas decantar indecisos o captar nous votants. 
S'ha de teñir en compte, pero, la perspectiva qualitativa, és a dir, aconseguir el 
decantament d'un sector d'indecisos o aconseguir canviar la decisió d'un reduit 
sector d'electors pot ser l'element decisiu per a la victoria electoral. 

Les enquestes d'opinió que anaven publicant els diversos mitjans de comu-
nicació indicaven ben clarament la repetició d'una clara majoria de CiU. I si be la 
majoria d'ells indicaven que probablement CiU repetiría també la majoria absolu
ta,14 el marge era tant escás que no tancava del tot l'interrogant. 

En el marc d'aquesta tendencia, durant tot el període previ a la campanya 
electoral el percentatge d'indecisos es manté estable al voltant del 14% de l'elec-
torat, fins que el mes anterior a la data de les eleccions comenta a reduir-se len-
tament. 

Quadre 46 

EVOLUCIÓ NOMBRE D'ELECTORS INDECISOS 

Febrer 1995 14,03 
Setembre 1995 14,61 
Octubre 1995 12,79 

La intensificado d'esforfos en el curs de la precampanya electoral no acon-
segueix reduir de forma significativa el nombre de persones que declaren no teñir 
encara decidida l'orientació del seu vot. 

Aquests electors que el mes anterior a les eleccions es declaraven indecisos, 
no presentaven un perfil actitudinal i social gaire diferent del general de l'electo-
rat cátala. Majoritáriament es declaren amb identificació dual indistinta o mes aviat 
espanyola que catalana, mentre només 1 de cada 3 d'aquests indecisos manifes-
taven identificació prioritáriament o exclusivament catalana. Ideológicament s'u-
bicaven al centre-esquerra o al centre, essent també significatiu el sector deis que 
no s'ubiquen. Tampoc per rao de lloc d'origen, el 60% havia nascut a Catalunya, 
ni per grups d'edat, hi havia grans diferencies en relació a la mitjana de Catalunya. 

Des de la perspectiva de rorientació del vot en les darreres eleccions autonó-
miques, aquest grup estava format principalment per anteriors votants deis grans 
partits, pero amb una presencia relativa d'electors socialistes superior a la que li 
correspondria si tenim en compte que el percentatge de CiU va ésser Uavors gai-
rebé dues vegades el del PSC. 

r 

14. Departament de Governació (Oficina de Coordinado Electoral), Les enquestes electorals a les 
eleccions de 1995, Barcelona, Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, 1996. 
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Quadre 47 

COMPORTAMENT EN ALTEES COMICIS DEL INDECISOS, 1 9 9 5 

Partit de procedencia 

CiU 
PSC-PSOE 
PP 
IC 
ERC 
No va votar 
Altres / En blanc 
Ns/nc 

Autonómiques 
1992 

18,6 
18,5 
0,6 
3,9 
3,0 

18,6 
2,4 

34,3 

Generáis 
1993 

9,0 
34,6 
4,4 
3,9 
2,9 

17,7 
4,2 

23,2 

Intendó de vot 
Generáis 1995 

4,3 
10,2 
4,7 
2,3 
1,5 
5,7 
2,5 

68,7 

FONT: CIS (setembre 1995). 

També amb relació al vot en les generáis de 1993 el grup mes important és el 
d'electors socialistes, com correspon, pero amb una presencia relativa superior a 
la que li correspondria. Com veurem una part d'aquest dubtes s'insereixen en la 
dinámica del votant dual CiU-PSC que es troba en una situado amb unes interre-
lacions entre política «catalana» i «espanyola» diferents a les que s'havien plantejat 
durant els anys vuitanta i inicis del noranta quan es va originar i consolidar aquest 
tipus de comportament. Pero en general, s'ha de considerar el procés d'erosió de 
la imatge del govem socialista com el marc en el qual explicar l'extracció predo-
minantment socialista deis indecisos. Els que no van votar (o no ho havien pogut 
fer) constituíen l'altre gran grup d'indecisos. 

Entre els que es mostraven indecisos, el sector mes important dubtava entre 
CiU-PSC (1 de cada 4 indecisos) en el marc del tradicional vot dual. Percentatges 
menors d'electors expressaven altres «dubtes»: Així en l'espai nacionalista la inde-
cisió entre CiU-ERC (13,5% deis indecisos); en el centre-dreta el dubte entre CiU-
PP (8,2%) com a conseqüéncia de la nova situació de consolidació del PP a 
Espanya; i, fínalment, en el si de Pesquería, el dubte entre PSC-IC (7,6%). 

Quadre 48 

DUBTE DE VOT DELS ELECTORS INDECISOS 

Partits % sobre indecisos % sobre total electors 

CiU-PSC 24,7 4,2 
CiU-ERC 13,5 2,3 
CiU-PP 8,2 1,4 
PSC-IC 7,6 1,3 
ERC-IC 5,3 0,9 
PSC-PP 3,5 0,6 
PSC-ERC 1,2 0,2 

FONT: CIS (octubre 1995). 
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Així dones, tal com ja hem indicat anteriorment, els dos grans partits son els 
mes afectats per les situacions de dubte: quasi la meitat deis indecisos (46%) té a 
la coalició governant com a possible destí del seu vot, mentre el 37% té al PSC. 
En conjunt no és un sector quantitativament molt important, pero de l'orientació 
final d'aquest electorat en podia dependre certs moviments en la correlació de 
forces electoral i la possibilitat de perdre o mantenir la majoria absoluta per part 
de CiU. La campanya electoral seria el marc de decisió d'aquest electorat decisiu. 

6.3. Lesfonts ¿'informaría 

L'esforc de campanya deis partits troba un instrument preferent en els mit-
jans de comunicació de masses. Certament hi ha altres activitats deis partits per 
fer arribar el seu missatge ais electors (reunions, mítings, propaganda per correu, 
campanyes porta a porta, etc.) que son própies de la campanya electoral o s'in-
tensifiquen durant la mateixa. Sense entrar ara aquí a valorar el pes i l'impacte 
electoral de cadascun, els mes diversos estudis han posat de manifest la importan
cia central i creixent deis MCM en les campanyes electorais. 

Certament, no estem davant d'un model de decisió de vot en el qual els elec
tors no teñen opcions predeterminades i la decisió deis quals depén de com els 
partits «venguin» el seu producte durant la campanya electoral: la gran majoria deis 
electors arriben a la campanya electoral amb el seu vot decidit o quasi decidit. En 
la formado d'aquestes opinions, els MCM han estat un intermedian fonamental 
per fer arribar al ciutada informacions i valoracions. 

En general, en els estudis d'opinió pública s'intenta obtenir informado deis 
electors en relació a tres dimensíons peí que fa al seu seguiment de la informa
do política a través deis media. Malauradament, pero, no hem pogut disposar de 
dades amb relació a la freqüéncia de seguiment, és a dir, el nivell d'exposició ais 
media per part deis ciutadans, ni en general, ni tampoc en relació a cadascun deis 
grans tpus de media (televisió, radio, premsa diaria...). 

En canvi, sí que hem pogut disposar d'informació sobre Y intermediari(s) mes 
utilitzat(s) entre els.de cada tipus (quin diari, quina cadena de televisió, etc.), que 
ens permet establir el perfil polític deis seguidors de cada font. 

Aquests perfils poden teñir diverses utilitats. No és la nostra voluntat ni pos
sibilitat fer un estudi de cara a determinar quins son els factors que incideixen en 
la configurado d'una determinada estructura á'audiéncies. En el marc de les limi-
tacions exposades només intentem respondre unes qüestions molt básiques: Per 
quins mitjans segueixen principalment la informado els electors deis diferents 
partits? Els electorats segueixen majoritáriament la informado a través d'un mateix 
mitjá o son diversos des de la perspectiva de les seves fonts d'informació? Cara a 
la campanya electoral, l'estructura de seguiment ofereix incentius a un comporta-
ment políticament orientat d'algun mitjá? 

Així, peí que fa a cañáis de televisió, els que teñen intenció de votar a CiU 
s'informen —de manera gairebé exclusiva— seguint TV3 i Canal 33 (72%), men-

http://els.de
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tre al nivell de premsa El Periódico i La Vanguardia son els diaris mes seguits per 
aquests electors (27-25%), molt per sobre de VAvui (7%) i altres rotatius. 

Els socialistes presenten una estructura de fonts d'informació que contrasta 
clarament amb la deis electors de CiU: es basa en diferents mitjans i és mes diver
sa. Així, TVEl i TVE2 (40%) eren les cadenes de televisió mes seguides, per 
davant de TV3 i Canal 33 (23%), i de les dues cadenes privades: Antena3 i Tele5. 
Peí que fa a premsa, El Periódico (28%) és el diari mes seguit, clarament per 
davant de La Vanguardia (12%) i El País. S'ha de remarcar que es tracta de l'e-
lectorat que menys utilitza la premsa per a informar-se políticament: 4 de cada 10 
persones que varen votar al PSC-PSOE el passat 19 de novembre, diuen que mai 
o quasi mai llegeixen un diari. 

Quadre 49 

CADENA MES USUAL PER AL SEGUIMENT DE LA INFORMACIÓ POLÍTICA 

Canal de televisió 

TV3+C33 
TVE1+TVE2 
Antena3 
Tele5 
Ns/Nc 

Total 
cátala 

48,9 
22,0 
18,3 
6,4 
4,4 

(2.486) 

CiU 

72,5 
11,6 
10,8 
2,1 
3,0 

(743) 

Intenció de 
PSC 

25,5 
40,7 
19,3 
12,5 
2,0 

(445) 

PP 

24,3 
26,0 
35,1 
11,3 
3,3 

vot autonómiques 1995 
1C 

38,1 
23,3 
27,2 
5>2 
6,2 

(192) (179) 

ERC 

82,0 
4,4 
8,4 
2,2 
3,0 

(150) 

Indecis. 

43,0 
24,2 
20,3 
8,6 
3,9 

(363) 

Abst. 

31,8 
23,2 
27,9 
7,4 
9,7 

(226) 

FONT: CIS (setembre 1995). 

També son forga diversos els mitjans de seguiment de la informació política 
deis electors que teñen la intenció de votar peí PP. Així, Antena3 (37,7%) i des-
prés TVE1-TVE2 (25%) son les cadenes de televisió mes seguides. Peí que fa a la 
premsa diaria, El Periódico (27,2%) i La Vanguardia (22,7%), son les principáis 
fonts d'informació, molt per davant á El Mundo (9,8%) i d'ABC (3,2%). 

Per la seva banda, els votants d'IC es distribuíren a parts iguals entre Antena3 
(33,4%) i TV3-Canal 33 (32,7%), així com TVE1-TVE2 (26%). En l'ámbit de prem
sa diaria, l'estructura de mitjans presenta algunes particularitats: el principal mitjá 
per al seguiment de la informació és El Periódico (30,5%), per davant d'El País 
(16,1%), La Vanguardia (16%) i també El Mundo (7%). 

Finalment, Pelectorat d'ERC s'informa gairebé exclusivament a través TV3-
Canal 33 (80,7%) peí que fa a cadenes de televisió. En canvi, son mes diverses les 
seves fonts d'informació en la premsa diaria: La Vanguardia (23,5%), Avui 
(16,1%) i El Periódico (15,2%) son les principáis. 
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Quadre 50 

DlARI MES USUAL PEL SEGUIMENT DE LA INFORMACIÓ POLÍTICA 

Diaris 

El Periódico 
La Vanguardia 
El País 
Avui 
Altres* 
Cap 

Total 
cátala 

28,1 
19,5 
5,9 
5,1 

16,0 
25,4 

(2A69) 

CiU 

273 
25,6 
3,4 
7,4 

18,4 
17,9 

(742) 

Intenció de vot autonómiques 
PSC 

28,1 
12,4 
6,3 
0,1 

14,0 
39,1 

(441) 

PP 

25,2 
28,5 
7,0 
0,6 

20,4 
18,3 

(141) 

IC 

37,3 
16,0 
11,6 
3,7 

16,7 
14,7 

(179) 

ERC 

28,3 
18,2 
5,6 

21,0 
20,8 

6,1 

(150) 

'1995 
Indecis. 

26,6 
19,3 
4,3 
4,7 

10,7 
33,9 

(359) 

Abst. 

24,7 
10,8 
8,9 
2,6 

18,4 
34,6 

(224) 

* Sota el concepte -altres- s'inclou la premsa especialitzada com ¡'esportiva, diaris com ABC i El 
Mundo, de difusió només en collectius específics, o premsa d'ámbit només comarcal i/o provincial. 

FONT: CIS (setembre 1995). 

No és d'estranyar que la immensa majoria deis electors deis partits naciona-
listes, CiU i ERC, segueixin la informado política fonamentalment a través de les 
cadenes que utilitzen llengua catalana. 

Com hem vist, 3 de cada 4 electors de CiU segueixen la informado política 
a través de les cadenes de televisió pública catalana. És a dir, la gran majoria d'e-
lectors de CiU configuren les seves opinions en el marc d'aquestes cadenes, el 
funcionament del les quals és, dones, de vital importancia per CiU. Aixó no impli
ca pas un biaix partidista d'aquestes cadenes, que son també font d'informació 
per a un sector d'electors amb d'altres opcions, i que conjuntament representen 
un percentatge mes important que el d'electors de CiU. Juntament amb el d'ERC, 
l'electorat de CiU és el mes concentrat, mes dependent d'una cadena (TV3-C33) 
peí seguiment de la informado política, amb moka diferencia respecte ais electo-
rats d'altres opcions. Aquesta concentrado pot comportar avantatges, especial-
ment atesa la seva condició de partit de govern i ámpliament majoritari a 
Catalunya, pero també pot significar greus inconvenients cara a hipotétiques situa-
cions diferents en un futur. La important concentrado deis electors d'ERC en les 
cadenes catalanes s'ha d'explicar, com segur que també és un factor important en 
el cas de CiU, per raons de la llengua. 

Igualment, l'orientació política també sembla present d'alguna manera en la 
certa concentrado de preferéncies deis electors del PSC en les cadenes publiques 
estatals (TVE1-TVE2), pero en tot cas l'estructura de fonts d'informació de l'elec
torat socialista és mes diversificada que en el cas de CiU. Ben segur, també, per-

^ 

qué hi ha mes oferta en castellá que en cátala, i entre els electors socíalistes el 
percentatge de persones que no teñen el cátala com a llengua d'origen és mes 
elevat que la mitjana de Catalunya. 

En relació ais diaris la situado és una mica mes homogénia entre els diferents 
electorats. El Periódico i La Vanguardia vertebren el seguiment de la informado 
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en tots els electorats. En aquest marc s'ubiquen les diferencies que s'observen. En 
els electorats de centre i centre-dreta (CiU, PP) augmenta sensiblement el segui
ment de La Vanguardia, que en canvi disminueix notablement en els electorats 
d'esquerres (IC, ERC), així com entre els indecisos i abstencionistes. 
Complementáriament, entre els electors d'IC, el baix nivell de La Vanguardia es 
complementa amb un índex mes alt de seguiment d}El Periódico, així com d'El 
País, mentre entre els electors d'ERC aquest espai alternatiu el cobreix YAvui. 

En definitiva, tal com s'ha remarcat en estudis sobre altres paísos i s'havia 
observat per a Catalunya en les autonómiques de 1988,15 amb motiu de les elec
cions autonómiques de 1995 també s'observa que per al seguiment de la infor
mado els ciutadans realitzen un procés de selecció de mitjans que denota pre-
feréncies per uns o altres mitjans, per a Pestabliment de les quals sembla influir 
rorientació política deis eleaors. De tota manera, malgrat una certa concentració 
mediática d'alguns electorats, Paspecte fonamental és la diversitat de fonts d'in-
formació deis electorats, així com la diversitat d'orientacions polítiques en Pau-
diéncia de cada mitjá. Un marc que, al menys en principi, no aporta incentius a 
una orientado clarament partidista deis mitjans en la campanya electoral. 

7. Conclusions 

En general, Panálisi de Popinió pública mostra que en política catalana no 
existeix un estat d'opinió que permeti pensar en canvis significatius en els aline-
aments electorals. De tota manera, la conjuntura política espanyola conté ele-
ments de canvi que poden produir alguna alteració en la correlació de forces en 
favor del PP i en detriment de CiU. 

• En l'ámbit de la política catalana, Paspecte mes destacable és la bona valo
rado que, en general, existeix de la situado económica i política, de Pacció de 
govern de la Generalitat, de la participado de CiU en la política estatal, així com 
de la figura del president de la Generalitat i líder de CiU, Jordi Pujol. 

Aquesta bona valorado fa práctica unanimitat entre els electors de CiU, fent 
palesa una important cohesió i la solidesa del suport electoral a la coalició. 

A mes a mes, aquesta bona valorado travessa els alineaments partidistes. 
Entre els electorats de la resta de partits les opinions positives en relació a Pestat 
de la situado, la gestió de govem, el lideratge de Pujol, representen percentatges 
significatius d'electors, gairebé sempre superiors ais que manifesten opinions 
negatives. Es dissenya així una certa situado d'hegemonia, que actúa com a ele-
ment de dissuasió davant eventuals plantejaments de campanya, per part deis par
tits competidors, sobre la base d'una crítica frontal a aquests aspectes mes 
emblemátics de CiU. Una campanya així orientada no seria entesa per importants 
sectors del propi electorat d'aquests partits. 

15. J. R. Montero, a op. cit., p. 52. 
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• Aquesta bona valoració de Pacció de govern i del lideratge de Pujol es 
complementa amb els problemes de l'oposició. 

Els socialistes son el principal partit de Poposició, i haurien d'encapgalar la 
crítica a Pacció de govern de CiU. En canvi, Pelectorat socialista és, després del 
d'ERC, el menys crític amb CiU. 

Per altra banda, el PSC no ha desenvolupat el seu rol d'oposició i ^alterna
tiva de manera que arribes positivament ais electors. La seva tasca d'oposició no 
ha estat gens ben valorada en l'ámbit del conjunt de Pelectorat, tot i que ho está 
una mica millor entre els propis votants, quedant molt lluny de la bona valoració 
de Pacció de govern de CiU. 

Ben segur, el suport de CiU al govern central socialista, jutjat majoritáriament 
positiu per Pelectorat, ha desactivat la tasca d'oposició del PSC. A mes a mes, el suport 
de CiU al govern central socialista neutralitzava bona part de possibles critiques. 

D'altra banda, Perosió de la imatge socialista no aportava elements favorables 
a qué el PSC es plantegés competir amb CiU per electorat a les fronteres entre 
ambdues formacions. El perfil d'orientació fonamentalment socialista deis indeci
sos palesava aqüestes dificultáis, alhora que indicava la direcció deis esfor^os de 
campanya del PSC. 

De tota manera, aquests son aspectes propis d'aquesta elecció, mentre la 
mala valoració de la tasca d'oposició del PSC és una constant des de les eleccions 
de 1988. Sense negar la important influencia de la situado conjuntural, sembla 
haver-hi problemes mes de fons que impedeixen al PSC traslladar a Pelectorat una 
proposta alternativa. D'aquesta manera, els elements ideológics —d'espectre limi-
tat— apareixen com el principal referent per presentar-se davant deis electors, en 
una situado conjuntural que mes aviat posava dubtes sobre les possibilitats del 
PSC per mantenir el nivell. 

Tampoc la tasca d'oposició d'IC i d'ERC no ha tingut bona valoració i visibi-
litat en el conjunt de l'electorat. I especial referencia cal fer al rebuig generalitzat 
al tipus d'oposició realitzada peí PP, que s'emmarca en un fenomen mes general 
de rebuig a aquest partit identificat per molt amplis sectors de Pelectorat amb 
posicions molt dretanes i d'insensibilitat —o fins i tot d'antagonisme— respecte 
ais plantejaments ámpliament majoritaris sobre la identitat catalana. 

• De tota manera, el clima polític general, que afectava també els compor-
taments a Catalunya, atorgava el protagonisme a un PP que, si bé en posició molt 
minoritaria i aíllada en la política catalana, veia consolidar-se el seu rol com a 
alternativa en Pámbit d'Espanya. Ateses les pautes de comportament electoral a 
Catalunya, els canvis en la situació política espanyola podien induir alguns can-
vis en els alineaments electorals en la direcció marcada per la dinámica política 
espanyola, és a dir, favorable al PP. 

Trencar amb la seva imatge negativa i amb l'aillament que comporta es con
vertía en tasca prioritaria per al PP a Catalunya, fins i tot de cara a intentar maxi-
mitzar els hipotétics guanys que podría obtenir derivats de la conjuntura política 
general d'Espanya. 
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• No existia un clima de tensió ni de competitivitat a Catalunya. Una bona 
valoració de l'acció de govern, la mala valoració i la desactivado de la tasca d'o
posició del principal partit d'oposició, i Paíllament polític a Catalunya del partit 
d'oposició en l'ámbit d'Espanya i sobre el qual pivotaven les expectatives de canvi 
electoral (a nivell d'Espanya), son elements que configuren el marc per a una 
campanya de baixa intensitat, sense competencia real entre els partits, a la recer
ca fonamentalment de la fixació del propi electorat d'anteriors eleccions. 

• La campanya electoral será el context de decísió de vot per a un sector 
redu'it de l'electorat, pero que pot ser decisiu cara a la renovado o no de la majo-
ria absoluta de CiU. L'estructura mediática será Pintermediari principal entre Pe-
lector i els partits. 

El seguiment deis mitjans d'informació per part deis electors mostra Pe-
xisténcia de criteris d'orientació política, entre altres criteris, a Phora d'establir la 
seva preferencia per un o altre mitjá. De tota manera, Paspecte principal és la plu-
ralitat d'intermediaris per al seguiment de la informado política que existeix en 
tots els electorats. Aquesta estructura de seguiment, entre altres aspectes, no pro
picia orientacions partidistes deis mitjans cara a la campanya electoral. 





CAPÍTOL 2 

ANÁLISI DE I/AGENDA TEMÁTICA ELECTORAL 

ENRIC SAPERAS i JOSEP GIFREU 

amb la coMaboració de 
MARTA SAURINA i JORDI FARRÉ 

1. Introdúcelo 

1.1. La modaiitat de la recerca: l'agenda temática deis media 

En aquest capítol, dedicat a Fanálisi de l'agenda electoral, hem estudiat la 
mostra sotmesa a estudi a través deis procediments d'análisi propis de la modaii
tat de la recerca comunicativa que anomenem agenda temática {agenda-setting 
ofMass Medid)} 

Amb l'expressió agenda-setting fem referencia a dos components de la recer
ca: Pobjecte d'estudi i la teoría (generalització deis resultáis particulars). Com a 
objecte, l'agenda es defineix per: d) les unitats d'actualitat {ítems si fem referen
cia a la totalitat de Pagenda, issues si fem referencia al tema d'actualitat que és 
tractat periodísticament) presents en un o mes mitjans de comunicado durant el 
període de temps; b) el procés estructural a través del qual els mitjans de comu
nicado estableixen una certa influencia sobre Paudiéncia per determinar el grau 
d'interés i la capacitat de valorado de cada unitat d'actualitat.2 

1 L'agenda temática té com a text fundacional l'article de Donald L. Shaw i Maxwell E. Me Combs, 
«The Agenda Function of Mass Media», Public Opinión Quaterly, vol. 36 (primavera 1972), pp. 176-
187. Per a una descripció de la recerca sobre l'agenda temática deis mitjans de comunicació vegeu: E. 
Roger i J. Dearing, «Agenda-setting Research: Where Has it Been, Where la it Going?», Communication 
Yearbook, vol. XI, Londres, Sage, 1988; E. Saperas, Los efectos cognitivos de la comunicación de masas, 
Barcelona, Ariel, 1987; M. Wolf, La investigación de la comunicación de masas. Crítica y perspectivas, 
Barcelona, Paidós, 1991; A. Muñoz Alonso, C. Monzón, J. I. Rospir i J. L. Dader, Opinión pública y 
comunicación política, Madrid, Eudema, 1990. 

2. L'equip de recerca en els darrers anys ha portat a terme diversos estudis sobre l'agenda temá
tica en els noticiaris televisáis. Entre altres treballs podem destacar: 1993: La televisió i la transforma
do deis espaispüblics a Europa. Primera part: El noticiari televisiu a l'Estat espanyol; 1994: La televisió 
i la transformado deis espaispüblics a Europa. Segona part: Análisi comparativa de deu noticiaris de 
la Unió Europea: 1995: El formato y la agenda temática en los noticiarios televisivos en España 
(DGICYT). 
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Com a recerca afirma que es produeix una relació directa i causal entre l'es-
tabliment de l'agenda per part deis mitjans de comunicació i la conseqüent per-
cepció que el públic té deis temes d'actualitat mes rellevants del moment (dia, set-
mana, quinzena, mes, any). Hom afirma l'existéncia d'una relació (quasi) causal 
entre l'agenda deis mitjans de comunicació i l'agenda pública. 

Si fem una referencia global a la recerca podem afirmar que el seu objectiu 
és doble: a) descriure com es manifesten les unitats d'actualitat; ti) descriure com 
podem introduir noves unitats en agendes preexistents. En el primer cas farem 
referencia a Yagenda-setting en un sentit estríete; en el segon cas farem referen
cia a la seva construcció o determinado parcial: agenda-building. En ambdós 
casos pressuposem el mateix procés de formado implicat en l'activitat d'un mateix 
grup professional, pero introduim una evident diferenciado en com es determina 
el procés. 

1.2. L'agenda temática i la mediado a través deis formáis 
en premsa i televisió 

Finalment, un deis grans debats s'ha produ'it entorn de la capacitat de cada 
mitjá de comunicació per determinar la influencia d'agenda. La premsa i la tele
visió han centrat l'interés deis analistes. Els resultats sovint comporten conclusions 
divergents. Els primers estudis s'adre^aven a la capacitat d'agenda de la premsa i 
de la televisió en el decurs d'un procés electoral. Els resultats han estat sempre 
confirmats: la premsa té una major capacitat d'establiment de l'agenda perqué dis
posa de mes espai i d'una qualitat de públic molt superior (capacitat de reflexió, 
major concentrado, major atenció, major implicado, etc.). La televisió disposa 
d'un públic sotmés a la cadencia televisiva, a l'espectacularització, a l'esquematis-
me informatiu i la brevetat de l'espai dedicat a la informado, etc. 

McCombs i Shaw, entre d'altres, iniciaren aquest sector de la recerca des del 
1972 i han matisat després els primers resultats. Per avaluar l'agenda de la televi
sió i de la premsa, cal teñir en compte molts aspectes estructuráis que expliquen 
els comportaments, sovint complementaris, deis receptors d'ambdós mitjans de 
comunicació. Entre aquests elements estructuráis, cal destacar, sobretot, les 
diferencies que s'estableixen entre el lector i l'espectador (entre Uegir i mirar). 
L'espai de temps i l'espai redaccional en cada mitjá impliquen que a la premsa l'a
genda sigui d'unes vint unitats, mentre que a la televisió oscilli entre sis i vuit. El 
tractament periodístic de la informado requereix codis diferents en cada mitjá, i 
el valor de les imatges no és menor que el de la lectura atenta deis textos. La tipo-
logia deis continguts i les possibilitats d'accés que té el públic (factors culturáis, 
proximitat, motivado), com les predisposicions de l'audiéncia, son també factors 
básics a considerar. 

De forma general, es creu que la premsa té mes capacitat d'agenda si fem 
referencia a l'origen d'aquesta agenda temática. La resta deis mitjans de comuni
cació es basen en els continguts de la premsa per elaborar la seva propia agenda 
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(llevat de Pexclusiva i de Pactualitat imminent). Tanmateix, s'afirma que la televi-
sió té una capacitat molt important per mantenir un tema d'actualitat a través de 
la introdúcelo de petits elements informatius que no reclamen un excessiu tracta-
ment. D'altra banda, la televisió té una gran capacitat d'agenda en aquells temes 
que es troben mes allunyats de l'experiéncia directa deis receptors. Per exemple, 
en l'actualitat internacional. I disposa d'una menor capacitat en els temes de major 
especialització. Per exemple, la informació cultural. La influencia d'agenda de la 
televisió també té una gran capacitat d'influéncia en el marc de les audiéncies 
amb un grau d'atenció mes general. En aquelles audiéncies de menor qualitat 
reflexiva o especializada, i que generalment son poc lectores o lectors de prem^ 
sa, o lectors de premsa próxima ais models de la televisió (per exemple, premsa 
popular), la influencia de la televisió és extraordinaria i se'ns mostra com l'arrel 
mateixa del coneixement que té l'espectador de l'actualitat i de la seva evolució. 
Per exemple, en els temes internacionals o nacionals sovint l'agenda té en la tele
visió la seva principal font de formado, malgrat que el seu origen es pot situar en 
la premsa. Segons la qualitat de l'audiéncia i el seu volum, la premsa i la televi
sió disposen d'una capacitat similar com a agenda-building, pero en sectors dife-
rents, encara que parcialment puguin mostrar-se com a complementaris.3 

Des d'una altra perspectiva d'analisi complementaria, s'ha emprat la teoría 
deis formats de la comunicació la qual pren en considerado els processos comu-
nicatius en el seu conjunt tot tractant d'indagar sobre la influencia en la percep-
ció social de la realitat a partir de la lógica i les estratégies comunicatives de cada 
mitjá en general, televisió o premsa, o de cada capgalera o edició de notician tele-
visiu, en particular. La proposta articulada pionerament per D. L.Altheide i R. 
Snow4 sobre els formats pot entendre's com l'organització periodística del mate
rial informatiu, I'estil de la seva presentació i els trets específics de cadascun deis 
mitjans. En aquest marc, els mitjans de comunicació conformen uns esquemes 
interpretatius els quals d'alguna manera predefíneixen la realitat social. Aquest 
procés de prefigurado i configurado deis esdeveniments informatius respon a 
unes regles i a unes expectatives compartides i reconegudes tant pels professio-
nals de la informació com pels seus públics. Aquesta perspectiva subratlla el fet 
que els principáis mitjans de comunicació social han esdevingut el marc de 
referencia institucionalitzat dins el qual s'elaboren els continguts, les seves pro-
pietats formáis i ádhuc s'hi produeix la seva transformado en esdeveniments sig-
nificatius. D'aquesta manera, les propietats formáis distintives de la premsa i la 
televisió desenvolupen funcions essencials en l'estructuració i formado del bagat-

3. Entre les aportacions mes rellevants sobre l'agenda temática en l'ámbit europeu cal destacar 
tres textos italians: C. Marletti, Prima e doppo. Tematizzazione e comunicazione política, Torí, ERI, 
RAI/VPT, núm. 68, 1987; R. Grandi, Fatti cosst. Analisi dei telegiornale, Torí^RI, RAI/VQPT, núm. 87, 
1987; A. Agostini, B. Fenati i M. Wolf, Fatti nostri e fatti loro. Le notizie dall'estero neitelegiornalifran-
cessi, svizzeri e italianí, Torí, ERI, RAI/VQPT, núm. 94, 1989. 

4. D.L. Altheide i R.P. Snow, Media Logic, Beverly Hills, SAGE Publications, 1979; R.P. Snow, 
Creating Media Culture, Beverly Hills, SAGE Publications, 1983; D.L. Altheide, An Ecology of 
Communícation, Nova York, Aldine de Gruyter, 1996. 
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ge de coneixement social i óbviament també en ámbits a l'entorn de la comuni-
cació política. 

1.3. Els objectius de la recerca 

Els objectius d'aquesta part de la recerca poden definir-se com Tanálisi de la 
comunicado electoral a través del discurs d'actualitat política a la premsa i la tele
visió5 en els períodes preelectoral i electoral de les eleccions autonómiques al 
Parlament de Catalunya del 19 de novembre de 1995. L'análisi es realitza mit-
jan^ant l'aplicació de técniques d'observació directa que ja han estat aplicades i 
contrastades en diverses investigacions portades a terme per l'equip de recerca. 

Aquests objectius poden ser descrits com segueix: 
1. Descripció de l'agenda temática present a la mostra. Análisi específica deis 

segments de l'agenda que fan referencia al procés electoral i ressenya de l'evolu-
ció de Pagenda d'actualitat política. 

2. Descripció deis criteris de selecció i tractament del discurs periodístic de 
l'actualitat política en el procés electoral 

3. Estudi de la presencia en els mitjans de comunicado de tres elements par-
ticulars del discurs polític: el partit, el líder polítíc, el contingut temátic del discurs 
polític. 

1.4. La mostra 

La mostra estricta compren quatre setmanes, des del 23 d'octubre fins al 17 
de novembre de 1995: les dues primeres setmanes les considerem de precam-
panya i les dues ultimes corresponen a la campanya electoral. Tanmateíx des del 
10 d'octubre, es procedí ja a la recollida de la mostra per tal de facilitar la con-
textualització general previa a la campanya electoral. 

A continuado es presenta la mostra que ha estat analitzada i entre paréntesi 
s'ofereixen les dades de difusió OJD a Catalunya de l'any 1995 peí que fa a la 
premsa, i les quotes de pantalla de les cadenes de televisió del mateix any a 
Catalunya (segons Sofres). 

1. Premsa: Avui (40.864 exemplars) , La Vanguardia (192.854 exemplars), El 
Periódico (209 A56 exemplars), El País (62.046 exemplars), El Puní (17.894 exem
plars), ABC (11.770 exemplars), El Mundo del siglo XXI (18580 exemplars). 

2. Televisió (noticiaris vespre): TVC-TV3 (21,4%), TVE1 (21,7%), TV2 (7,6%), 
Antena 3 (24,0%), Tele5 (17,9%). 

5. H. Semetko, J.G. Blumler, M. Gurevitch, D.H. Weaver, TheFormation of Campaign Agendas: A 
comparative Analysis of Party and Media Roles in Recent U.S. and British Election Campaigns, 
Hillsdale, NJ, Lawrence Eribaum, 1991; H. Semetko, The importance qfissues in election campaigns, 
Paper presented at the annual meetíngs of the European Consortium for Political Research, Oslo, 
Norway, 1996. 
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Organització de la recerca 

D'acord amb els objectius mencionats, la recerca ha estat estructurada en tres 
ámbits de recollida i tractament de dades: 

• Identificado de les unitats d'actualitat electoral. 
• El tractament de les unitats d'actualitat electoral. 
• Contingut de les unitats d'actualitat electoral. 
Aquests tres ámbits han estat articulats en una graella que ha estat la técnica 

d'análisi aplicada al conjunt de la mostra. Aquesta graella d'análisi ha estat dota
da d'un format informátic que ha permés el tractament quantitatiu de les dades i 
la seva sistematització. 

Per a la realització d'aquest informe procedim a la presentado sintética deis 
resultáis que hem considerat mes significatius, que exposem a continuado. 

2. L'agenda electoral de la campanya del 19N 

2.1. Format i tractament del discurs electoral en televisió ipremsa 

En aquest primer ámbit de recollida i de tractament de dades ha estat inclós 
el conjunt deis components de la mostra que permeten: á) identificar els compo-
nents de la mostra (diari, notician televisiu, data, hora d'emissió, durada i posició 
d'ordre en el discurs televisiu, espai redaccional); tí) identificado de la tipologia 
de les unitats d'actualitat (unitats informatives vs. unitats d'opinió, secció perio
dística o informativa en qué hom sitúa la informado sobre Pactualitat electoral 
com ara les seccions especifiques, la local, autonómica, estatal o la secció d'ac
tualitat política); i c) s'ha procedit a un resum de la unitat electoral avaluada. 

En aquesta secció s'ha procedit a una doble batería de categories destinades 
al reconeixement de les especificitats del noticiar! televisiu i de la premsa diaria. 
Cal teñir en compte la impossibilitat d'establir categories d'análisi que siguin 
estrictament comunes a ambdós mitjans de comunicado i que permetin una cons-
tant comparado entre els resultats aconseguits en ambdós mitjans. 

La necessitat d'elaborar aquesta doble batería de categories ve donada peí fet 
que el formatperiodístic i la lógica del discurs d'actualitat a la televisió i al diari 
son del tot diferents donades les diferencies del canal i de les actituds caracterís-
tiques del receptor-espectador i del receptor-lector. En aquest sentit, hem proce
dit a descriure les dues lógiques per separat sense establir una constant de com
parado entre el format televisiu i el format de premsa escrita. Les dues lógiques 
de format i de discurs informatiu ens fan del tot impossible establir una análisi de 
naturalesa comparativa i evolutiva. Aquest fet, pero, no ens impedeix que podem 
fer comparacions generáis, pero sempre a partir del reconeixement de les dues 
lógiques mediátiques i deis seus imperatius. Aquest contrast s'observa amb espe
cial intensitat en dues variants del format periodístic d'aquests mitjans de comu-



80 FRANCESC PALLARES I JORDI SAURET 

nicació: de primer, la tendencia vers la unitat informativa o la crónica electoral no 
avaluativa própies deis noticiaris televisius enfront de la diversitat de generes 
característics de la premsa diaria en el ventall format per la informado, l'opinió, 
la crónica, el reportatge, ^entrevista; segonament, el format del noticiari televisiu 
com a una oferta específica o segment particular (no superior a 45 minuts) en el 
conjunt de la programació televisiva enfront de l'análisi de la totalitat de l'espai 
redaccional deis diaris que abasta la totalitat de les seccions que formen l'oferta 
periodística. Cal afegir que del conjunt deis noticiaris només s'han tingut en 
compte les edicions del vespre, a diferencia de la premsa que és tractada com a 
mostra única i exhaustiva. 

Ambdós formats poden ser descrits en els quadres 1 i 2. 

Quadre 1 

CARACTERÍSTIQUES DEL FORMAT DEL NOTICIARI TELEVISIU 
EN EL PROCÉS INFORMATIU DE COBERTURA DE L'ACTUALrTAT ELECTORAL 

Mostra Durada 
mitjana 

Secció 
específica 

No 

No 

Sí 

Sí 

Sí 

Inici secció 

3-11-95 

3-11-95 

3-11-95 

Nom 
espectfic 
de la secció 

Eleccions 
de Catalunya 

Autonómiques 

Autonómiques 

95 

95 

Locutor 
seguiment 
informatiu 

Conductor 
i veu en off 

Conductor 
i veu en off 

Reportera 
i veu en offt 

Reporters 
i veu en off 

1 repórter 
i veu en off 

Antena3 

Tele5 

TVC-TV3 

TVE-CC 

TVE1 

25' 

37' 

41' 

22' 

33' 

2.1.1. El format d'actualitat electoral en els noticiaris televisius 

En el quadre 1 s'observa una primera característica de format que diferencia 
els noticiaris de les cadenes publiques deis noticiaris de les cadenes privades: les 
primeres disposen de secció específica, les cadenes privades sitúen el seguiment 
electoral en el discurs informatiu general. En aquest sentit, les cadenes privades 
fan el seguiment a través del conductor principal del noticiari amb l'afegító de les 
imatges d'actualitat acompanyades per una veu en off. Els noticiaris amb secció 
específica sitúen diversos reporters específics per al seguiment de la campanya 
electoral (Uevat de TVE1 amb només un repórter), a mes a mes de les imatges 
amb veu en off. 
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Quadre 2 

CARACTERÍSTIQUES DEL FORMAT DE LA PREMSA DIARIA 
EN EL PROCÉS INFORMATIU DE COBERTURA DE L'ACTUALITAT ELECTORAL 

Mostra 

ABC 

Avui 

E¡ Mundo 

El País 

El Periódico 

El Punt 

Secció 
específica 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

La Vanguardia Sí 

Jnici secció 
específica 

3-11-95 

19-10-95 

3-11-95 

27-10-95 

19-10-95 
3-11-95* 

3-11-95 

19-10-95 

Nom secció 
específica 

Elecciones 
autonómicas 

19N 

Elecciones 95 

Elecciones 
catalanas 

El Periódico 
de elecciones 

Eleccions 95 

Parlament 95 

Secció on es recull 
el bloc e¡ectora¡ 

^C-Catalunya 

Política 

Catalunya 

Quadern 
Catalunya 

Suplement 
específic 

Secció específica 

Política 

Seguiment 
campanya 
electoral 

1 periodista 

1 periodista 
per partit 

1 periodista 
per partit 

1 periodis 
per partit 

1 periodis 
per partit 

1 periodis 
per partit 

1 periodista 
per partit 

* Els diaris El Periódico i La Vanguardia presenten dues seccions electorals especifiques. La sec
ció específica de la precampanya s'inicia el 19-10-95 i la secció específica de la campanya electoral s'i-
nicia el 3-11-95. 

Observem una segona diferencia entre ambdós tipus de modalitats de régim 
televisiu. A les cadenes privades no observem un criteri estable de seguiment 
informatiu de les diverses forces polítiques. Aixó fa que Jordi Pujol sovint esde-
vingui la referencia majoritária de l'actualitat electoral en el marc d'un context 
informatiu d'abast estatal. Mentre que les televisions publiques, a través de les sec
cions especifiques procedeixen a una distribució regular del seguiment de les cinc 
forces parlamentarles. 

En aquest sentit, cal destacar que durant la precampanya electoral a TVC-TV3 
les informacions sobre Jordi Pujol es presenten com a accions de govern i en 
canvi la informado própiament electoral se sitúa en una secció específica on en 
molts casos només es presenten informacions de la resta de forces polítiques. 

Quant a TVE, cal teñir en compte que fa un tractament de la informació dife-
rent en el seus noticiaris d'ámbit estatal i d'ámbit cátala. En el primer la secció 
específica, que manté el nom en cátala malgrat que el notician és estatal, té una 
durada que osciHa entre 4 i 5 minuts on es fa un seguiment conjunt de l'actuali
tat electoral a través d'un sol repórter i la successió alternativa d'imatges corres-
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ponents ais diversos partits polítics amb l'acompanyament de veu en off. El noti
cian en cátala fa el seguiment de cada partit a través d'un repórter específic i sepa-
rant les informacions amb una cortina referida a les eleccions autonómiques. En 
aquest cas també es fan servir les mateixes imatges, pero ordenades per cada 
informado específica. 

2.1.2. Elformat d'actualitat electoral a lapremsa diaria 

Com pot observar-se en el quadre 2 tots els diaris ordenen el discurs d'ac
tualitat electoral a través d'una secció específica. A diferencia del diari ABC {amb 
un periodista encarregat del seguiment de la campanya electoral), els diaris fan el 
seguiment de la campanya a través d'un periodista cobrint l'actualitat de cada par
tit polític. Cal destacar que el diari ABC té com a articulistes regulars Josep Maria 
Trias de Bes i Francisco Marhuenda. 

La localització de l'actualitat electoral presenta una variada tipologia: secció 
de Política {La Vanguardia i Avui), secció o quadern de Catalunya {El País i ABQt 

o en un suplement electoral {El Periódico} o secció electoral específica {ElPunf), 
Cal destacar també que en els diaris El Mundo i La Vanguardia el nom de la sec
ció específica és en cátala malgrat que el diari és escrit en castellá. 

Finalment, el reconeixement del format ens permet observar tres variants en 
el període de cobertura informativa a través de les seccions especifiques: 

a) A partir del primer dia de campanya (3 de novembre de 1995): el diari 
ABC edita quatre o cinc pagines diáries. El Mundo edita una mitjana de cinc pagi
nes en llengua catalana amb informado electoral, alguns articles d'opinió, análisi 
política, agenda d'actes electorals i publicitat electoral amb una referencia a pri
mera plana del diari amb la denominació de la secció específica: Eleccions 95. El 
Punt inicia també la seva secció específica Eleccions 95 el primer dia de cam
panya, mentre que la precampanya la cobreix a les seves pagines de Catalunya. 

b) El Periódico, La Vanguardia i YAvui inicien el seu seguiment el 19 d'oc-
tubre; altrament dit, identifiquen l'actualitat electoral en el període de precam
panya. El diari Avui inclou una secció amb un grafisme específic (19N) a la sec
ció de «Política» que no té referent a la primera plana del diari. El nombre de 
pagines és oscillant, pero té una mitjana de deu pagines. La Vanguardia té una 
estrategia de cobertura d'actualitat diferent: en la precampanya (19 d'octubre-3 de 
novembre) , i en el marc de la secció de «Política», crea un bloc informatiu sota la 
denominació «Catalunya, convocada a las urnas», que esdevé secció específica 
amb la denominació de «Parlament 1995». El Periódico segueix una estrategia sem-
blant al diari anterior. A la precampanya sitúa un bloc informatiu a la secció de 
«Política» amb la denominació «La precampanya catalana» que esdevé 1'únic suple
ment dedicat al tema electoral en el conjunt de la mostra amb la denominació d'£7 
Periódico de las elecciones. El suplement es configura amb una portada en color 
i amb seccions constants: «El pulso electoral», «Opinión», «La entrevista» i «La cam
paña», i es tanca amb una contraportada amb els actes mes rellevants del dia. 
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c) El País dedica unes pagines diáries a la informado electoral des del 27 
d'octubre dins del quadern central de Catalunya. S'incorpora a meitat de la pre-
campanya fins a la cloenda de la campanya electoral. 

2.1.3. L'abast de la cobertura periodística de la campanya electoral 
i de la precampanya 

La cobertura periodística portada a terme per cada mitjá de comunicació pot 
ser observada peí nombre total de les unitats d'actualitat que fan referencia al pro-
cés electoral. 

Quant a la televisió, tal i com podem observar al quadre 3, la máxima cober
tura es produeix en les televisions publiques i d'ámbit cátala, mentre que les tele
visions privades manifesten una cobertura menor. Cal afegir que TVE, malgrat dis
posar d'una cobertura superior a les televisions privades, s'aproxima mes a 
aqüestes que no pas a les televisions publiques d'ámbit cátala. 

Quadre 3 

UNITATS D'ACTUALITAT EN ELS NOTICIARIS TELEVISIUS 

Mostra 

Campanya electoral 

Precampanya electoral 

Antena3 

24 

4 

TeleS 

25 

10 

TVC-TV3 

78 

39 

TVE-CC 

60 

20 

TVE1 

32 

9 

La cobertura informativa és baixa si tenim en compte el total de dies que dura 
una campanya electoral. Les mitjanes mes baixes corresponen a Antena3 i Tele5 
amb 1,6 unitats diáries. Aquest fet es produeix perqué el conjunt de la informa
do electoral s'ofereix com a un sol bloc informatiu amb una extensió considera
ble que és introdui'da peí conductor principal i presentada com a informe en veu 
en offi per acumulado d'imatges d'actualitat. TVE1 amb una mitjana de 2,13 uni
tats d'actualitat segueix aquest criteri. Les televisions d'abast cátala disposen de 
mitjanes mes altes que tendeixen a coincidir amb el nombre de les forces políti-
ques parlamentarles que actúen en el debat electoral: 5,2 unitats a TVC-TV3 i 4 
unitats a TVE-CC. 

Quant al període de precampanya, la cobertura és extraordináriament dife-
rent en els dos noticiaris d'ámbit cátala i en la resta de noticiaris. En aquests últims 
és molt inferior com es pot observar al quadre 3, mentre que els noticiaris d'ám-
bit cátala, amb 39 unitats a TVC-TV3 i 20 unitats a TVE-CC, porten a terme una 
cobertura notable. 

Quant a la premsa, la cobertura informativa es produeix de forma molt 
homogénia entre tots els diaris tant en el període de precampanya com en el 
decurs de la campanya electoral. Cal teñir en compte que el nombre de les uni-
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tats d'actualitat presents en cada diari no poden ser comparats mútuament de 
forma estricta donat que cada diari presenta un format específíc diferenciat. 
Tanmateix, podem deduir que cada diari porta a terme una cobertura similar, mal-
grat certes diferencies en el conjunt de formats. 

El quadre 4 ordena les dades de forma sistemática. Observem que en el perí-
ode electoral les mitjanes de presencia d'unitats d'actualitat electoral son molt 
similars: Avui amb 12 unitats manifesta la mitjana mes alta, mentre que el suple-
ment de El Periódico ofereix una mitjana diaria d'11,8 unitats, La Vanguardia 10,9 
unitats, El País 10,6 unitats, ABC 8 unitats, El Punt 7,8 unitats, i El Mundo 7,7 uni
tats. La precampanya també expressa una intensitat regular. En aquest període 
destaquen per ordre decreixent El País, ABC, El Mundo, Avui, El Periódico, El 
Punt i La Vanguardia. 

Si observem la portada deis diaris en l'agregat de la precampanya i de la cam-
panya electoral, inferim que el diari Avui amb moka diferencia (86 unitats) és el 
diari amb mes presencia de la informado electoral en portada, que es correspon 
amb la mitjana mes alta de les unitats diáries (12). També cal destacar la presen
cia en portada d'El Punt (amb 59 unitats). La resta de diaris presenten un nombre 
d'unitats inferior a 50 ítems informatius fins a un mínim de 29 unitats del diari 
ABC. En el mateix agregat de temps, quant ais temes principáis de portada, les 
diferencies esdevenen molt notables tot oscillant entre una sola unitat d'actuali
tat a El País i 16 a ABC. 

Quadre 4 

UNITATS D'ACTUALITAT A LA PREMSA 

ABC Avui El Mundo El País El Periódico El Punt La Vanguardia 

Campanya 
electoral 121 182 116 160 178 117 163 

Precampanya 
electoral 

En portada* 

Tema principal 
en portada* 

94 

29 

16 

74 

86 

12 

79 

46 

7 

106 

34 

1 

66 

36 

10 

62 

59 

8 

62 

48 

14 

* Unitats d'actualitat en portada comptabilitzades conjuntament en els períodes de precampanya i 
campanya electoral. 

2.1.4. Les unitats informatives i les unitats d'opinió en els noticiaris televisius 

Per unitats d'actualitat informatives entenem aquelles unitats de tipus factual 
que fan referencia a la descripció deis esdeveniments de la realitat electoral. En 
el conjunt deis generes informatius que podem observar en els noticiaris televi-
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sius i en la premsa diaria hem agregat, sota la denominado d'unitat informativa, 
la següent tipologia d'unitats d'actualitat: noticia, reportatge d'actualitat, crónica 
de campanya, entrevista, dades de sondeig electoral, informe i documentació 
electoral i política. 

Per unitats d' opinió fem referencia a aquelles unitats que inclouen un divers 
grau d'avaluació i d'expressió d'actituds respecte deis fets referits peí discurs 
periodístic. Diferenciaren! entre article editorial i article d'opinió. El primer fa 
referencia a totes les manifestacions expressades en nom de Pempresa periodísti
ca o audiovisual sempre i quan es manifesti explícitament com a tal (sobretot en 
el discurs del noticiari televisiu). Per article d'opinió fem referencia al discurs que 
s'identifica peí nom del seu autor i on s'expressa actitud, predisposició o tenden
cia, o avaluació del procés i opcions electorals en nom propi o per identificació 
amb algú altre o amb Pempresa periodística o audiovisual. Sota la denominado 
d'unitat d'actualitat d'opinió agrupem: editorial, article d'opinió, comentari o aná
lisi electoral, crónica (avaluadora), columna periodística singular, análisi de cam
panya, análisi d'especialista en ciéncies socials o en procés electoral, análisi de 
sondeig electoral propi, análisi de sondeig electoral alié, comparació entre cam-
panyes electorals similars. 

El tractament que donen els noticiaos televisius a Pactualitat es basteix 
fonamentalment d'unitats informatives, mentre que les unitats d'opinió hi son 
extraordináriament minoritáries. Aquesta afirmado, cal ponderar-la en el marc de 
les condicions imposades per la nostra modalitat d'análisi de l'agenda temática: 
només tenim en compte les unitats del discurs periodístic que son explícites i que 
poden ser identificades de forma manifesta peí receptor-espectador. El discurs 
d'actualitat audiovisual se'ns mostra preferentment com a noticia o crónica de 
campanya. En ambdues modalitats es descriu Pactualitat de forma objectivada. La 
valoració o la manifestado de tendéncies es produeix de forma connotativa (sim-
bologia, formes d'enquadrament deis personatges polítics, adjetivado de Pactua
litat), peí nombre de presencies deis actors polítics, peí seu ordre de presencia i 
pels temps de presencia en pantalla. Aquests tipus de registres no han estat tin-
guts en compte. 

En aquest sentit, podem arribar a algunes conclusions. De primer, la noticia 
sobre actualitat electoral és el tipus d'unitat d'actualitat amb mes presencia a la 
totalitat de noticiaris, Uevat d'una excepció significativa que observem en TV3. La 
crónica de campanya (narració informativa deis esdeveniments de campanya a 
través de la presencia de corresponsal, imatges i veu en off\ o a través d'un bloc 
d'imatges d'actualitat i veu en qfj) és la segona unitat informativa amb mes presen
cia. Com podem observar en el quadre 5 ambdues unitats estructuren la major 
part del discurs d'actualitat amb Pafegitó, lógicament molt menor, de les unitats 
informatives que fan referencia al sondeig electoral. 
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Quadre 5 

LES UNITATS INFORMATIVES EN ELS NOTICIARIS TELEVISIUS 

Unitat informativa Ántena3 Tele5 TVC-TV3 TVE-CC TVE1 

Noticia 16 13 13 44 26 
Crónica de campanya 6 5 97 31 15 
Informado del sondeig electoral 2 4 2 1 — 
Altres 2 1 5 2 — 

TVC-TV3 constitueix un cas diferenciat de la resta deis tractaments de la 
informado electoral: dona preferencia a la crónica electoral, mentre que la noti
cia resta en una posició notable, pero molt menor; també presenta una major 
diversitat (malgrat que escadussera si tenim en compte el total de les unitats infor
matives) respecte d'altres formes informatives (3 reportatges d'actualitat i 2 infor
mes). El conjunt de les televisions publiques d'ámbit cátala presenten una cober
tura informativa molt mes rellevant que les televisions privades. TVE-CC dona 
preferencia a les noticies, pero amb una aportado molt notable de la crónica de 
campanya, a les quals afegeix dues entrevistes en profunditat. TVE1 resta en una 
situado de tractament informatiu en qué, amb molta menor intensitat, també pre
domina un cert equilibri entre la noticia i la crónica d'actualitat. Les televisions pri
vades presenten una estructura informativa molt diferent amb predomini de la 
noticia. Les unitats d'actualitat informatives que resten excloses, o amb una 
presencia molt escadussera son: la documentado (cap presencia), l'entrevista (2 
presencies a TVE-CC), Piriforme (1 presencia a Tele5 i 2 a TVC-TV3) i el repor-
tatge d'actualitat (2 presencies a Antena3 i 3 presencies a TVC-TV3). 

Les opinions explícites i reconegudes manifestament peí receptor-especta
dor només manifesten una presencia remarcable a Tele5 a través de les cróni-
ques (8 presencies) i del comentari o análisi electoral (3 presencies). També 
Antena3 ofereix dos comentaris o análisis electorals que manifesten tendencia o 
opinió explícita. Les televisions publiques no presenten cap opinió explícita. La 
seva orientado de tendéncies no es porta a terme a través d'opinions explícites. 
Els mecanismes i els recursos discursius per dur a terme l'expressió de preferén-
cies i l'orientació de tendéncies es fan a través de formes no manifestes que res
ten excloses de les técniques d'análisi que configuren la nostra análisi. 

2.1.5. Les unitats informatives i les unitats d'opinió a lapremsa diaria 

La cobertura periodística de les eleccions present a la premsa diaria presen
ta una característica general a la totalitat de la mostra: hi observem el predomini 
de les unitats d'actualitat informatives, pero amb una presencia també notable de 
les unitats d'actualitat d'opinió (quadre 6). 



Análisi de l'agenda temática electoral 87 

Quadre 6 

LES UNITATS D'ACTUAUTAT INFORMATIVES I D'OPINIÓ A LA PREMSA DIARIA 
(EXPRESSADES PER PERCENTATGE/DIARI) 

Unitats 

Informatives 

D'opinió 

ABC 

61,6 

38,3 

Avui 

72,8 

27,6 

El Mundo 

91,2* 

8,7 

El País 

73,7 

26,2 

El Periódico 

85,9 

14,04 

El Punt 

96,6 

3,35 

La Vanguardia 

81,7 

18,2 

El predomini de les unitats informatives aconsegueix la seva máxima expres-
sió en El Punt (96,6 %) i El Mundo (91,2%). En ambdós diaris podem afirmar que 
l'opinió és molt escassa. En la resta deis diaris les unitats d'actualitat d'opinió pre
senten una osciMació també significativa entre el máxim d'opinió present a ABC 
(38,3%) i el mínim del 14,04% a El Periódico. Tanmateix, aquesta primera con-
clusió general pot ser matisada si procedim a una observado mes- acurada deis 
agregats que componen els dos tipus d'unitats d'actualitat. 

Es produeix el predomini de dues modalitats d'unitats informatives: la noti
cia i la crónica informativa (quadre 7). En tots els diaris aquests generes perio-
dístics superen la meitat del conjunt de les unitats, pero la seva correlació és sig-
nificativament diferent. Una primera modalitat general es sitúa en aquells diaris 
que donen prioritat a la noticia. Per ordre decreixent els diaris amb mes presen
cia de la noticia son: Avui, El País, La Vanguardia, El Mundo i El Punt. Una sego-
na modalitat, l'observem en els diaris que mantenen un equilibri entre la noticia 
i la crónica: ABC (únic cas en qué la crónica supera la noticia) i El Periódico (amb 
un gran equilibri deis dos generes). Aqüestes correiacions no teñen correlat amb 
la major o menor presencia d'opinió en cadascun deis diaris. 

La resta de generes informatius —aquells que teñen un menor grau de 
presencia— no manifesten una unicitat de criteris: el reportatge, l'entrevista i el 
sondeig electoral semblen expressar criteris editorials diferents en cada mitjá de 
comunicado escrit. 

Quadre 7 

UNITATS D'ACTUALITAT INFORMATIVES A LA PREMSA DIARIA 

ABC Avui El Mundo El País El Periódico El Punt La Vanguardia 

Crónica 
Documentado 
Entrevista 
Noticia 
Informe 
Reportatge 
Sondeig electoral 
Total 

56 
0 
1 

50 
4 

15 
6 

132 

17 
1 
8 

141 
5 

10 
3 

185 

49 
1 
7 

97 
14 
4 
5 

177 

16 
0 

14 
150 
11 
1 
2 

194 

60 
0 

11 
68 
47 
16 
6 

208 

46 
0 

18 
84 
12 
7 
6 

173 

33 
0 
6 

118 
10 
11 
6 

184 

\ 
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Si observem el quadre 8a veiem com les unitats d'actualitat d'opinió presen
ten una gran concentrado en quatre modalitats: article d'opinió, comentan o aná-
lisi electoral, editorial i crónica. Podem afirmar que son els generes mes tradicio
na l d'expressió de l'opinió en el periodisme escrit. Resten prácticament 
inexistents modalitats com análisi d'especialista (només present de forma notable 
a El País, i de forma ocasional a Y Avui), l'análisi de sondeig electoral propi, l'aná-
lisi de sondeig alié, i la comparado entre campanyes electorals similars (només 
La Vanguardia realitza dues análisis comparatives). 

Quadre 8a 

UNITATS D'ACTUALITAT D'OPINIÓ A LA PREMSA DIARIA 

ABC Avui El Mundo El País El Periódico El Puní La Vanguardia 

Análisi 
de la campanya 
Análisi 
d'un especialista 
Análisi del sondeig 
electoral propi 
Análisi del sondeig 
electoral alié 
Article opinió 
Columna 
per. regular 
Comentan o 
análisi electoral 
Comparado entre 
campanyes similars 
Crónica 
Editorial 
Total 

1 

0 

0 

0 
32 

0 

2 

0 
14 
33 
82 

14 

1 

0 

0 
17 

9 

15 

0 
2 

11 
69 

3 

0 

0 

0 
2 

0 

6 

0 
1 
5 

17 

\ 

20 

7 

0 

0 
17 

0 

15 

0 
8 
2 

69 

1 

0 

0 

0 
15 

0 

14 

0 
2 
2 

34 

0 

0 

0 

0 
2 

0 

0 

0 
2 
2 
6 

5 

2 

4 

0 
14 

2 

1 

2 
10 
1 

41 

Cal destacar com a modalitat amb un tractament molt diferent segons els dia
ris l'análisi de la campanya electoral: El País i V Avui li donen molta presencia; men-
tre que en la resta de diaris és molt ocasional o inexistent (£/ Puní). Finalment, la 
columna periodística regular és poc present llevat del diari Avui (9 presencies) i 
La Vanguardia (2 presencies), mentre que a la resta és inexistent. 

Com hem afirmat anteriorment, els generes d'opinió tradicionals son els mes 
emprats per avaluar i opinar sobre el procés electoral (veure quadre 8b). De pri
mer, cal destacar la presencia notable de l'article d'opinió com a majoritari per 
expressar les opinions a tots els diaris. Només dues excepcions que afeaen els 
dos diaris amb menor presencia d'opinió: El Mundo expressa la seva opinió 
majoritáriament a través de Teditorial (5 editorials enfront 2 articles d'opinió, 6 
comentaris o análisis electorals i 1 crónica), i El Punt (2 editorials, 2 cróniques, 2 
articles d'opinió). 
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Quadre 8b 

UNITATS D'ACTUALITAT D'OPINIÓ A LA PREMSA DIARIA (ELS GENERES DOMINANTS) 

Unitats 

Article d'opinió 
Comentan o 
análisi electoral 
Crónica 
Editorial 

ABC 

32 

2 
14 
33 

Avui 

17 

15 
2 

11 

El Mundo 

2 

6 
1 
5 

El País 

17 

15 
8 
2 

El Periódico 

15 

14 
2 
2 

ElPunt 

2 

0 
2 
2 

La Vanguardia 

14 

1 
10 
1 

Cal destacar com el diari amb mes opinió —ABC— procedeix a la seva arti
culado a través de 33 editorials (manifesta una clara voluntat d'establir una línia 
editorial valorativa del procés electoral i de la precampanya). Aquesta estrategia 
d'opinió es reforja amb 32 articles d'opinió i 14 cróniques. Només es produeix 
una altra presencia notable deis editorials en els diaris Avuii El Mundo. A la resta 
predomina Partióle d'opinió tal i com es pot observar al quadre 8b, així com el 
comentari o Panálisi electoral. 

2.2. Avaluació periodística de la catnpanya electoral (premsa) 

En aquest apartat fem referencia al tractament genéric que porten a terme els 
diaris respecte de les unitats d'actualitat del procés electoral. En aquest sentit, hem 
mesurat Pavaluació periodística a través de tres vectors básics: avaluació positiva/ 
favorable, avaluació negativa/desfavorable i vector neutre (no es fan avaluacions). 
El cálcul s'ha realitzat mitjangant la següent batería de categories: 

Positiva/favorable Negativa/desfavorable 
Neutra 

Reforja campanya CiU desvaloritza campanya CiU 
Reforja campanya PSC desvaloritza campanya PSC 
Reforja campanya ERC desvaloritza campanya ERC 
Reforja campanya IC-EV desvaloritza campanya IC-EV 
Reforja campanya PP desvaloritza campanya PP 

Amb aqüestes categories, i a través del cálcul de valoracions, podem establir 
quina ha estat la intensitat de refor^ament o de crítica de cada diari respecte del 
conjunt de les opcions polítiques que intervenen en el procés electoral. Els resul
táis els podem observar al quadre 9. 
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Quadre 9 

TRACTAMENT PERIODÍSnC DE LES UNITATS D'ACTUALITAT: 
AVALUACIÓ DELS PARTTTS I COAUCIONS ELECTORALS 

(avaluacions positiva, negativa i neutra, expressades en % 
sobre el conjunt de les unitats d'actualitat informatives i d'opinió) 

Avaluacions ABC Avui El Mundo El País El Periódico ElPunt La Vanguardia 

Positiva 
Reforja 
campanya CiU 1,4 12,6 12,7 1,6 5,7 6,8 4,7 
Reforja 
campanya PSC 0,9 0,8 2,1 2,04 7,4 4,5 2,8 
Reforja 
campanya ERC 0 0,4 0,5 0 2,8 2,2 1,4 
Reforja 
campanya IC-EV 0,9 0,4 0,5 0,4 3,3 1,1 1,4 
Reforja 
campanya PP 15,7 0 0,5 0 4,5 1,1 1,4 

Negativa 
Desvaloritza 
campanya CiU 21,9 0,4 4,9 5,3 2,4 0,5 0,9 
Desvaloritza 
campanya PSC 7,6 2,5 0,5 1,6 0 0,5 2,3 
Desvaloritza 
campanya ERC 1,4 0,4 0 2,04 0 0,5 0,4 
Desvaloritza 
campanya IC-EV 0 0,4 0 1,6 0 0 0,4 
Desvaloritza 
campanya PP 0 10,7 1,09 1,2 0,8 1,1 1,8 

Neutra 
Sense valorado 50 71,5 86,8 84,08 72,7 81,2 81,9 

La valorado neutra és en tots els diaris superior al 71% (llevat de V ABC on Tín-
dex d'avaluació neutra és del 50%). Una observado de cada diari ens permet esta-
blir quin és el tipus de tractament valoratiu que es dona a cada partit i coalició. 

• ABC: Presenta el percentatge d'unitats d'actualitat neutre mes redui't (50 %), 
i els índexs mes elevats tant en acció de reforgament de campanya com en des-
valorització de campanya. Les unitats valoratíves es concentren en una dinámica 
bipolar: PP i CiU. Mentre el primer rep un refor^ament de 15,7%, el segon es des
valoritza en un 21,9% (al qual s'afegeix una desvalorització de campanya del 7,6 % 
respecte del PSC). La resta de partits i coalicions no son objecte de la seva valo
rado. El refor^ament del PP es porta a terme a través de 17 unitats informatives i 
16 unitats d'opinió. La desvalorització de la campanya de CiU es porta a terme 
mitjan^ant 8 unitats informatives i, molt significativament, amb 37 unitats d'actua
litat d'opinió. Altrament dit, la desvalorització de CiU es porta a terme preferent-
ment de forma explícita (juntament amb 11 unitats d'opinió adre^ades a desvalo
rizar el PSC). 



Anáíisí de l'agenda temática electoral 91 

• Avui: Aquest diari, amb un índex d'unitats neutres del 71,5%, se sitúa en 
una situado contraria a la del diari ABC. També concentra la seva activitat de valo
ració al voltant de CiU i el PP, pero en sentit contrari, mentre que la resta deis 
partits i coalicions no son objecte signiflcatiu de valoració. Reforja la campanya 
de CiU amb un 12,06% (0% en el cas del PP) i desvaloriza el PP amb un 10,7 % 
(desvaloritza CiU amb un 0,4%). Aquesta estrategia es porta a terme mitjan^ant 13 
unitats informatives i 15 d'opinió per CiU. Enfront d'aquest equilibri entre infor
mado i opinió ens trobem amb una molt significativa concentrado d'unitats d'o-
pinió per a desvaloritzar la campanya del PP (es porta a terme de forma explíci
ta i a través deis generes d'opinió): 22 unitats d'opinió contraríes a la campanya 
del PP enfront de 3 unitats informatives. 

• El Mundo: Manifesta una posició equilibrada entre el conjunt deis partits i 
pren un tractament preferentment neutre amb l'índex mes alt del conjunt de la mos
tea (86,8%). CiU rep un tractament ambigú amb un reforgament del 12,7% (4 unitats 
informatives i 1 d'opinió) i amb una desvaloritzadó del 4,9% (5 unitats informatives 
i 4 unitats d'opinió). La resta de partits (només el PSC és reforgat lleugerament i el 
PP desvaloritzat molt escadusserament) reben un tractament neutre. 

• El País: Amb un 84,08% de les unitats de tipus neutre El País dona una 
orientado al seu tractament molt similar al conjunt deis partits i de les coalicions. 
Només el PSC (2,1%) i CiU (1,6%) experimenten un lleu refor$ament de la cam
panya. Mes significativa, dins deis límits de l'escassa valoració que es porta a 
terme, és la desvaloritzadó de la campanya de CiU (5,3%, amb 13 unitats d'opi
nió i cap d'informació) i ERC (2,05%, amb 5 unitats d'opinió i cap d'informació). 
La resta de partits i de coalicions son desvaloritzats en índexs molt menors. 

• El Periódico: Presenta una estrategia contraria a la d5El País. Així, no des
valoritza les campanyes electorals (només es produeix un 1,2% aplicada al PP), i 
valoritza de forma equilibrada el conjunt de les campanyes electorals: 7,4% apl,cat 
al PSC, 5,7% per a CiU, 4,5% per al PP, 3,3% per IC-EV, i 2,8% per ERC. 

• ElPunt. Semblantment a El Periódico, aquest diari tendeix a distribuir la 
seva valoració en el vector positiu, mentre que en el negatiu només cal destacar 
un insignificant 1,1% per al PP. CiU és la coalició mes valorada positivament amb 
un 6,8%, seguit del PSC amb un 4,5% i un 2,2% per a ERC. 

• La Vanguardia: També tendeix manifestament a valorar positivament les 
campanyes electorals, en l'estret marge que permeten les unitats d'actualitat neu
tres amb un 81,9%. La desvaloritzadó mes significativa és la campanya del PSC 
(2,3%) i del PP (1,8%); ambdós molt reduíts. El reforgament mes notable és per 
CiU amb un 4,7% i el PSC amb un 2,8%. 

Del conjunt de dades que hem sistematitzat podem deduir que la campanya 
electoral de CiU és la que experimenta un major reforgament en el conjunt deis 
diaris (amb l'excepció de Y ABC). Tanmateix també és la que experimenta una 
major desvaloritzadó en el conjunt deis diaris (amb excepció del diari Avui). 
Podem concloure que la campanya de CiU és la que mereix mes valoració (tant 
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positiva com negativa) perqué concentra el máxim grau d'atenció periodística 
quant a les unitats valoratives. Probablement la presencia del seu líder és la causa 
principal que permet a la coalició esdevenir l'agent polític mes valorat en el con
junt deis diaris. 

El PSC experimenta també una doble valoració (positiva i negativa) pero amb 
uns índexs molt mes reduíts que els de CiU. Si fem un cálcul general el PSC acon-
segueix un índex lleugerament superior en el reforcament de la campanya. 

El PP és el partit que ha estat objecte d'una valoració mes alta (positiva i 
negativa) després de la coalició CiU. Aquesta segona placa l'ocupa tant quant a 
la valoració positiva (sobretot cal destacar ABO com negativa (sobretot cal des
tacar YAvui). 

La resta de les forces polítiques no son objecte prioritari de les valoracions 
deis diaris i ocupen una posició preferentment informativa i neutra en el conjunt 
del tractament periodístic sotmés a observado. 

2.3. Partíts i coaücions com a actors principáis 

En aquest apartat descriurem la presencia deis actors electorals que estructu
ren el discurs periodístic en el decurs deis períodes preelectoral i electoral. Per 
portar a terme la nostra observado i descripció, diferencien! dues modalitats de 
presencia en els mitjans de comunicado: els actors polítics com a personatges 
principáis i els actors polítics com a objecte polític principal. 

2.3.1- Els actors polítics com a personatge principal 

Per personatge principal entenem la figura (generalment un partit o coalició 
o els seus representants) que rep major cobertura en una unitat d'actualitat (infor
mativa o d'opinió). En termes gramaticals, el personatge principal és el subjecte 
de l'oració. 

En el conjunt de la mostra televisiva observem (veure quadre 10) que els 
noticiaris corresponents a les televisions publiques porten a terme una diversifi
cado deis personatges principáis molt superior a l'existent en les televisions pri-
vades. Cal remarcar que la coalició CiU aconsegueix ser el personatge polític prin
cipal del conjunt deis noticiaris (exceptuant TVC-TV3 i TVE-CC). Esdevé el 
referent principal de la campanya política, independentment de la valoració que 
es faci. Destaquen Antena3 i Tele5 amb sengles percentatges del 83,3% i el 81,2%, 
respectivament. Aquests índexs son molt menors, pero també dominants en el seu 
conjunt a les televisions publiques. Cal destacar que TVE1 (ámbit estatal) també 
sitúa a CiU molt per sobre de la resta deis actors electorals. 

En els dos noticiaris d'ámbit cátala observem un equilibri molt superior en el 
conjunt de les forces polítiques i una primera presencia del PSC, seguit per CiU. 
Tanmateix, la resta de forces polítiques també teñen una presencia notable, donat 
que els espais dedicats a les eleccions s'estructuren com una panorámica de cada 
partit i coalició. Cal destacar que el PP cátala no té cap presencia informativa a 
Antena3 i a TVE1. 
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Quadre 10 

PRESENCIA DELS PARTOS I COALICIONS POLÍTIQUES EN EL NOTICIARIS TELEVISIUS 
(en % sobre el total de les unitats d'actualitat electoral de cada mitjá) 

Parttts Antena3 Tele5 TVC-TV3 TVE-CC TVE1 

CiU 
PSC 
ERC 
IC-EV 
PP 

83,3 
16,6 

0 
0 
0 

81,2 
6,2 
6,2 

0 
6,2 

23,07 
26,3 
17,5 
18,6 
14,2 

22,2 
23,8 

19,04 
17,4 
17,4 

43,7 
25 

18,7 
12,5 

0 

Quant a la prernsa, la presencia dels actors electorals principáis és molt sem-
blant en el conjunt de la mostra. CiU toma a ser Tactor mes present amb dues 
excepcions: en el diari ABC on el PP aconsegueix una presencia majoritária amb 
un 22,8% de les unitats d'actualitat, que juntament amb el 20,09% dedicat a CiU, 
concentra la máxima atenció del diari; també El Punt sitúa CiU en una segona 
posició, amb un 19,5% enfront del 22,9% corresponent al PSC. En la resta de dia-
ris la coalició CiU té presencia majoritária, pero amb una presencia també nota
ble de la resta dels actors electorals com podem observar en el quadre 11. 

Quadre 11 

PRESENCIA DELS PARTITS I COALICIONS POLÍTIQUES A LA PREMSA 
(en % sobre el total de les unitats d'actualitat electoral de cada mitjá) 

Partits 

CiU 
PSC 
ERC 
IC-EV 
PP 
Miscel-lánia 
de candidats 
o partits 
Polític ámbit 
espanyol 
Personatge 
no polític 
Govern central 

ABC 

20,09 
13,5 
3,7 
6,5 

22,8 

21,02 

4,2 

0 
6,07 

Altres institucions 
o entitats 1,8 

Avui 

18,4 
13,6 

12 
10 

12,4 

14,4 

10 

1,6 
4,8 

2,8 

El Mundo 

22,05 
17,4 
11,2 
13,8 
12,8 

12,25 

1,02 

1,02 
4,6 

5,6 

El País 

22,8 
15,5 
9,1 
9,8 
9,5 

16,3 

6,08 

3,04 
4,1 

3,4 

El Periódico 

18,5 
16,8 
13,1 
13,5 
13,1 

16,8 

4,5 

0 
1,2 

2,05 

El Punt 

19,5 
22,9 
11,1 

12,29 
8,9 

18,4 

2,2 

0 
1,1 

3,3 

La Vanguardia 

18,8 
13 

12,5 
9,8 

12,1 

14,7 

9,4 

1,79 
6,2 

1,3 

També hem observat la presencia d'actors i institucions polítiques represen-
tatives de l'ámbit estatal. De primer dedu'im que el govern central té una presen
cia escadussera, pero molt diversificada: des d'un 6,2% a La Vanguardia fins a un 
1,2% a El Periódico i un 1,1% al El Punt. Actúa mes com un referent que com un 
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tema d'inteiés electoral. També s'ha observat la presencia de polítics d'ámbit esta
tal. En aquest cas també ocupen una presencia relativament baixa vinculada a la 
vinguda a Catalunya deis líders centráis deis partits estatals o de les declaracions 
que fan en el decurs del procés electoral. El diari Avui (10%) i La Vanguardia 
(9,4%) presenten els índexs mes elevats, mentre que —com es pot observar al qua-
dre 11— El Mundo (amb un 1,02%) manifesta la presencia mes baixa. 

El cálcul que presentem en els dos quadres s'ha dut a terme a partir del con-
junt de les unitats d'actualitat que formen la mostra: l'univers global de les unitats 
presents en el notician televisiu i en la premsa. És cert que el lector o l'especta-
dor televisiu no pot percebre el debat electoral en el conjunt deis media. 
Tanmateix, hem volgut oferir un cálcul global per tal de posicionar cada partit i 
líder, i la resta deis actors electorals en el conjunt de l'univers del discurs perio-
dístic. Prenem una posició alternativa a la resta de comentaris fets en aquest capí
tol en qué hem observat el conjunt de dades per cada mitjá de comunicado en 
particular. També cal advertir que ha estat introduida una categoría que anome-
nem miscellánia d'actualitat electoral, que manifesta una presencia significativa. 
En aquesta categoría agrupem el conjunt de les unitats d'actualitat (generalment 
informatives) en qué no es prioritza cap actor electoral de forma explícita, tot fent 
una cobertura genérica deis fets d'actualitat electoral diaria. Es tracta del procedi-
ment per atorgar el mateix temps i espai a les diverses opcions polítiques en un 
seguit d'actualitats que formen un únic bloc d'agenda. En aquest cas no reconei-
xem cap personatge principal. 

En el conjunt deis noticiaris televisius observem una presencia majorítaria de 
la coalició CiU, com fa patent el quadre 12, amb 22,1% de presencia global. 
Només el PSC amb un 15,69 % aconsegueix una presencia propera a la coalició 
liderada per Jordi Pujol. La resta de partits teñen una presencia molt similar. Cal 
destacar també la presencia com a personatge principal deis polítics d'ámbit esta
tal (pertanyents a les diferents forces de l'espectre polític) que amb un 13,5% 
aconsegueixen un índex molt elevat. El govern central no disposa de cap presen
cia com a personatge principal, mentre que el govern de la Generalitat ocupa una 
posició molt minoritaria. 

Quadre 12 

ELS ACTORS POLÍTICS COM A PERSONATGES PRINCIPÁIS EN LES AGENDES DELS NOTICIARIS TELEVISIUS 
(en % sobre l'univers total de les unitats d'actualitat electoral 

present en el conjunt de la mostra) 

Convergencia i Unió 22,1 
Partit deis Socialistes de Catalunya 15,69 
Esquerra Republicana de Catalunya 10,9 
Iniciativa per Catalunya-Els Verds 10,9 
Partit Popular 8,53 
MisceMánia actualitat electoral 1672 
Polític d'ámbit espanyol 13,5 
Govern central — 
Govern de la Generalitat de Catalunya 1,7 
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En el discurs periodístic de premsa (veure quadre 13) els percentatges globals 
de presencia deis partits i de les coalicions polítiques presenta la mateixa jerarquia 
i estructura existents en els noticiaris televisius. CiU torna a teñir una presencia pre-
eminent amb un 20,94% (21,1% a la televisió) i el PSC torna a ser el segon partit 
amb mes presencia amb un 16,61% (15,69% a la televisió). Mes significatiu és el fet 
que el PP passa a ocupar una tercera posició, mentre que en els noticiaris televi
sius ocupava una cinquena posició. També IC-EV aconsegueix un lleuger avantat-
ge respecte d'ERC. Cal remarcar que els polítics d'ámbit espanyol manifesten una 
presencia menor en el conjunt de la mostra de premsa respecte de la mostra tele
visiva (la primera amb un 5,8 %, i la segona amb un 13,5%). 

Quadre 13 

ELS ACTORS POLÍTICS COM A PERSONATGES PRINCIPÁIS EN LES AGENDES DE LA PREMSA 
(% sobre Funivers total de les unitats d'actualitat electoral que afecten cada líder) 

Convergencia i Unió 20,94 
Partit deis Socialistes de Catalunya 16,61 
Esquerra Republicana de Catalunya 10,87 
Iniciativa per Catalunya-Els Verds 11,20 
Partit Popular 13,60 
Miscellánia actualitat electoral 16,67 
Polític d'ámbit espanyol 5,80 
Govem central 0,06 
Govern de la Generalitat de Catalunya 4,20 

2.3*2. Els actors polítics com a objecte principal 

A diferencia del personatge principal (aquell que protagonitza les unitats d'ac
tualitat), per objecte polític principal entenem Tactor al qual s'adreca Pacció del per
sonatge principal en el procés de la campanya electoral. Equival, en termes grama-
ticals, a Fobjecte directe de Forado: aquell que és objecte del discurs electoral d'algú 
altre o aquell que és objecte de Facció d'altri. En síntesi, parlem aquí del reconeixe-
ment del conjunt deis actors que mereixen ser referent deis altres actors polítics. 

El resultat de l'observació és molt diferent en l'agenda televisiva i en Pagen-
da de la premsa escrita. En els noticiaris televisius (quadre 14) observem que CiU 
i el Partit Popular son els dos actors electorals que esdevenen referent del discurs 
deis altres actors electorals o del discurs informatiu. CiU ho és de forma molt des
tacada amb un 36,63%, que fa que podem afirmar que esdevé Pobjecte de discurs 
electoral clarament preferent peí conjunt d'aquells que intervenen en el discurs 
polític. Només el PP amb un 9,9% també esdevé referent preferent, pero molt per 
sota de la coalició CiU. En sentit contrari cal destacar que la resta de partits i de 
coalicions no son objecte de discurs deis altres: 1,98% peí PSC i un 0,9% per ERC 
i IC-EV. Les diferencies son molt notables i exemplifiquen quins han estat els pro-
tagonistes del debat electoral. 

Tanmateix, també son especialment significatius els índexs referits a aquells 
actors polítics i institucionals que no formen part deis actors electorals. El govern 
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de la Generalitat, amb un 11,88%, ocupa una posició molt destacada, només supe
rada peí conjunt deis polítics d'ámbit espanyol amb un 12,87%. També el Govern 
central ocupa una posició preferent amb un 7,92%. 

Quadre 14 

ELS ACTORS POLÍTICS COM A OBJECTE POLÍTIC PRINCIPAL EN LES AGENDES DELS NOTICIARIS TELEVISIUS 

(% sobre l'univers total de les unitats d'actualitat electoral del conjunt de la mostra) 

Convergencia i Unió 36,63 
Partit deis Socialistes de Catalunya 1,98 
Esquerra Republicana de Catalunya 0,99 
Iniciativa per Catalunya-Els Verds 0,99 
Partit Popular 9,90 
Miscel-lánia actualitat electoral 16,83 
Polític d'ámbit espanyol 12,87 
Govem central 7,92 
Govem de la Generalitat de Catalunya 11,88 

Quant a l'agenda de premsa (quadre 15), observem un conjunt d'índexs dife-
rents. De forma semblant ais noticiaris televisius, CiU torna a ser l'objecte de dis-
curs majoritari amb un índex del 35,9%. Arribeña a la mateixa conclusió que en la 
televisió: CiU és el protagonista de la campanya electoral en el conjunt del pro-
cés electoral que estem avaluant i molt per sobre de la resta de partits i coalicions, 
i deis actors polítics i institucionals. 

El PP també és el segon objecte principal ara amb un notable 19,87%. El 
PSC, a diferencia deis noticiaris televisius, ara sí és objecte preferent amb un 
índex del 14,19% que el sitúa en tercerea posició. Molt allunyats es troben ERC 
(2,43%) i IC-EV (1,62%). 

També a diferencia del notician televisiu el govern de la Generalitat és objec
te d'un índex d'atenció mes baix amb un 3,65%, semblantment al govern central 
amb un poc significatiu 3,65%. Els polítics d'ámbit espanyol tampoc arriben a un 
índex tan notable com a la televisió amb un 6,08%. 

Quadre 15 

ELS ACTORS POLÍTICS COM A OBJECTE POLÍTIC PRINCIPAL EN LES AGENDES DE LA PREMSA 

(% sobre l'univers total de les unitats d'actualitat electoral del conjunt de la mostra) 

Convergencia i Unió 35,90 
Partit deis Socialistes de Catalunya 14,19 
Esquerra Republicana de Catalunya 2,43 
Iniciativa per Catalunya-Els Verds 1,62 
Partit Popular 19,87 
Miscel-lánia actualitat electoral 15,21 
Polític d'ámbit espanyol 6,08 
Govem central 1,01 
Govem de la Generalitat de Catalunya 3,65 
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2.4. La presencia deis líders poUtics 

Si observan ara la presencia deis líders polítics de les forces eléctorals catalanes 
—que son els mateixos caps de llista de cada candidatura al Parlament— en Pagen-
da deis mitjans, arribem a la conclusió d'una jerarquía de freqüéncies molt semblant 
a les deis respectáis partits o coalicions, bé que amb alguna diferencia significativa. 
Consideraren! també aquí la presencia deis líders des del doble punt de vista que hem 
aplicat en Papartat anterior: com a actors principáis de les unitats d'actualitat i com a 
objectes de Pacció o debat electoral deis altres candidats i forces polítiques. 

Com a actors o personatges principáis, tal com mostren els quadres 16 i 17 i 
els gráfics 1 i 2, la posició relativa deis cinc líders presenta una disposició similar 
en televisió i en premsa. El liderat de Jordi Pujol es fa evídent en ambdós mitjans. 
En els noticiaris televisáis, la presencia de Pujol es destaca sobretot durant les 
dues setmanes de campanya estricta, en qué els altres quatre caps de llista acon-
segueixen una presencia similar; convé observar com el candidat socialista, 
Joaquim Nadal, perd en la campanya el protagonisme que havia obtingut en la 
precampanya. No obstant aixó, en premsa, Nadal sí que manté una segona i des
tacada posició en l'agenda electoral, com fa el seu partit. Per contra, els líders de 
les altres tres opcions minoritáries obtenen en l'agenda de premsa una molt baixa 
atenció, molt per sota de la que aconsegueixen en la televisió. 

Gráfic 1 

1a setmana 2a setmana 3a setmana 4a setmana 
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Quadre 16 

PRESENCIA GLOBAL DELS CAPS DE LUSTA COM A PERSONATGES PRINCIPALS 
EN ELS NOTICIARIS PER SETMANES 

Precampanya 

la setmana 

Jordi Pujol (CiU) 3 
Joaquim Nadal (PSC) 10 
Ángel Colom (ERC) 1 
Rafael Ribo (IC-EV) 2 
Aleix Vidal-Quadras (PP) 3 

2a setmana 

5 
6 
2 
2 
1 

Campanya 

3a setmana 

16 
9 
9 
8 
7 

4a setmana 

22 
13 
13 
11 
8 

Total 

46 
38 
25 
23 
19 

Quadre 17 

PRESENCIA GLOBAL DELS CAPS DE LUSTA COM A PERSONATGES PRINCIPALS 
EN ELS DIARIS PER SETMANES 

Precampanya 

la setmana 

3 
5 
0 
0 

9 0 

2a setmana 

14 
8 
2 
1 
5 

GflWípflwya 

3a setmana 

15 
9 
4 
5 
4 

4a setmana 

23 
14 
9 
6 
3 

rotó 

55 
36 
15 
12 
12 

Jordi Pujol (CiU) 
Joaquim Nadal (PSC) 
Ángel Colom (ERC) 
Rafael Ribo (IC-EV) 
Aleix Vidal-Quadras (PP) 

Gráfic 2 

25 

20 

15 

10 

•JwdPuiol 
•Joaquim Nadal 
QAngal Colom 
• Ratea-RM 

«ate VHal-Ouadrat 

1a «riman* 2a Minara 3a sanana 4a tamaña 



PRESENCIA DELS 

Pujol (C1U) 

Antena 3 
Tele 5 
TVC-TV3 
TVE-CC 
TVE 1 
Total 

1 
2 
0 
0 
0 
3 

0 
3 
1 
1 
0 
5 

2 
3 
6 
4 
1 

16 

5 
3 
9 
3 
2 

22 

8 
11 
16 

8 
3 

46 

1 
0 
5 
3 
1 

10 

PRESENCIA DELS 

Pujol (CIU) Nadal (PSC) Colom (ERC) Ribo (IC-EV) Vidal-Quadras (PP) 

ABC 0 
Avui 0 
El Mundo 1 
El País 0 
El Periódico 1 
£7 PWwí 0 
Víáwgítóin/iíi 1 
Total 3 

1 
5 
1 
2 
1 
1 
3 

14 

2 
3 
3 
3 
1 
2 
1 

15 

3 
7 
2 
2 
1 
3 
5 

23 

6 
15 

7 
7 
4 
6 

10 
55 

0 
0 
1 
2 
1 
1 
0 
5 

0 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
8 

1 
2 
2 
0 
2 
1 
1 
9 

1 
4 
2 
1 
2 
3 
1 

14 

2 
8 
6 
4 
7 
6 
3 

36 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
2 

0 
0 
0 
2 
0 
1 
1 
4 

0 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
9 

0 
5 
1 
3 
1 
3 
3 

15 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 

0 
2 
0 
0 
2 
1 
0 
5 

0 
2 
0 
1 
0 
2 
1 
6 

0 
4 
l 
1 
2 
3 
1 

12 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
1 
0 
0 
0 
2 
2 
5 

1 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
4 

0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
3 

1 
4 
0 
1 
0 
2 
4 

12 

* Les cinc xifres dins de cada columna corresponen a les quatre setmanes de la mostra i al total 

» 

Quadre 18 ^ 

APS DE LLISTA COM A PERSONATGE PRINCIPAL PER CADENA I PER SETMANA* S? 

8" 
Nadal (PSC) Colom (ERC) Ribo QC-EV) Vidal-Quadras (PP) g 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 
5 
1 
0 
6 

0 
5 
3 
1 
9 

1 
7 
4 
1 

13 

1 
22 
11 

3 
38 

0 
1 
0 
0 
1 

0 
1 
1 
0 
2 

0 
5 
4 
0 
9 

1 1 
6 13 
5 10 
1 1 

13 25 

0 
2 
0 
0 
2 

0 
2 
0 
0 
2 

0 
5 
3 
0 
8 

0 0 
6 15 
4 7 
1 1 

11 23 

1 
1 
1 
0 
3 

0 
1 
0 
0 
1 

0 
4 
3 
0 
7 

0 
5 
3 
0 
8 

1 
11 

7 
0 

19 

a, 

8 
o 
2 

Quadie 19 

CAPS DE LLISTA COM A PERSONATGE PRINCIPAL PER DIARIS I PER SETMANA* 
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En realitat, és grácies ais noticiaris televisius i singularment deis noticiaris de 
les televisions publiques i autonómiques que els líders de les opcions minorítá-
ries obtenen una certa presencia en el debat. Aixó es pot comprovar en el qua-
dre 18, on es fa palés que només aqüestes televisions semblen complir el mandat 
legal de cobrir amb neutralitat informativa la campanya de cada candidatura. Per 
a les televisions estatals, que teñen a Catalunya una audiencia majoritária, no exis-
teixen altres líders que Pujol, ni en campanya ni en precampanya. 

En el conjunt de la premsa (quadre 19), la presencia deis líders té una carac
terística diferent d'entrada: la polarització forga clara entre dos líders, Pujol i 
Nadal, mentre que els altres tres se sitúen tots en un mateix tercer terme, amb una 
significativa devallada de Vidal-Quadras. A diferencia deis noticiaris televisius, en 
la premsa l'atenció ais líders de les forces electorals no experimenta un salt molt 
important en la campanya estricta, sino que evoluciona progressivament des de 
la precampanya. En resum, la precampanya sembla teñir en la premsa una fundó 
propia de preparado electoral, mentre que aixó no apareix de forma tan mani-
festa en la informado televisiva 

Si considerem, finalment, la presencia deis líders com a objecte del debat 
electoral (objecte de les unitats d'agenda electoral que teñen per actor principal 
els altres líders o forces polítiques), la conclusió és contundent en el cas de la 
televisió. Com mostra el quadre 20, en tota la campanya i precampanya televisi
va només hi ha un sol líder polític que és objecte de l'interés de tots els altres, i 
és Jordi Pujol. En el cas de la premsa (quadre 21), es detecta una certa diversifi
cado: Pujol atreu també la gran majoria de l'atenció deis altres líders i de les altres 
forces polítiques, pero Nadal i Vidal-Quadras mereixen ser referents del debat en 
una petita part; Ribo i Colom son prácticament absents de les referéncies deis 
altres tant en premsa com en televisió. Val la pena d'observar com al Uarg de les 
quatre setmanes Pujol va pujant progressivament com a objecte de referencia, i 
en canvi Nadal fluctúa i davalía en l'atenció a la darrera setmana. 

Quadre 20 

PRESENCIA GLOBAL DELS CAPS DE LLISTA COM A OBJECTE POLÍTIC PRINCIPAL 
EN ELS NOTICIARIS PER SETMANES 

Precampanya 

la setmana 

Jordi Pujol (CiU) 
Joaquim Nadal (PSC) 
Ángel Colom (ERC) 
Rafael Ribo (IC-EV) 
Aleix Vidal-Quadras (PP) 

3 
1 
0 
0 
0 

2a setmana 

9 
0 
0 
0 
0 

Campanya 

3a setmana 

12 
0 
0 
0 
0 

4a setmana 

8 
0 
0 
1 
1 

Total 

32 
1 
0 
1 
1 
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Quadre 21 

PRESENCIA GLOBAL DELS CAPS DE LLISTA COM A OBJECTE POLÍTIC PRINCIPAL 
EN ELS DIARIS PER SETMANES 

Precampanya Campanya 

la setmana 

Jordi Pujol (CiU) 17 
Joaquim Nadal (PSC) 10 
Ángel Coiom (ERC) 0 
Rafael Ribo (IC-EV) 1 
Aleix Vidal-Quadras (PP) 4 

2a setmana 

11 
9 
0 
0 
2 

3a setmana 

35 
17 
2 
0 

11 

4a setmana 

52 
6 
2 
3 

11 

Total 

126 
42 

4 
4 

28 

2.5. Distribució dels temes principáis de la campanya 

El discurs d'actualitat troba en els temes de campanya electoral la seva estruc
tura básica. En aquest apartat volem descriure quins han estat els principáis temes; 
altrament dit, quines qüestions de debat o d'actualitat electoral han merescut una 
cobertura mes amplia. La millor cobertura ve donada per la posició, l'ordre, l'am-
plitud d'atenció mesurada en temps o en espai, les marques del subratllat visual 
o gráfic, etcétera. Hem classificat els temes en quatre blocs generáis que ens per-
meten observar com s'estructura Tagenda temática de Tactualitat electoral present 
tant en els noticiaris televisius com en els diaris. 

• Temes de política general (alió que en la literatura internacional s'anome-
na Political Issues). Unitats relatives a l'acció política general: institucions políti
ques, sistema polític, participado ciutadana, sistema de partits, etc. També hi 
agrupem les unitats que fan referencia ais programes electorals. 

• Temes própiament de campanya eixits del debat electoral diari (Campaign 
Issues). Unitats de Tagenda que fan referencia al desenvolupament de la campanya 
electoral: activitats principáis dels candidats en la campanya, organització de la 
campanya, estratégies electorals, anuncis electorals, tractament periodístic dels 
candidats, temes que fonamenten el debat electoral, etc. 

• Temes sobre candidats {Personal Issues). Aquest bloc compren els temes 
principáis relatius ais candidats i al seu entorn (familiar i polític). Especialment 
orientem la nostra observado vers els cap de llista electoral, els principáis candi
dats de partits i coalicions i totes les seves manifestacions publiques. 

• Temes de polítiques sectorials (.Political Issues). Unitats de Tagenda temáti
ca que agrupen els temes considerats programátics o derivats dels programes 
electorals i que donen lloc a propostes de polítiques publiques o sectorials. Son 
temes que volen configurar els processos postelectorals de l'acció política i que 
es despleguen en un ampli ventall d'accions: relacions genériques Catalunya-
Espanya-Europa, desenvolupament estatutari, finangament autonómic, model 
policial, seguretat ciutadana, i un Uarg etcétera que configuren la política d'ámbit 
cátala (política económica, de benestar social, educativa i cultural...). 
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Amb aquest conjunt d'agregats temátics podem descriure l'organització inter
na de l'agenda temática sense necessitat de fer relacions exhaustives deis temes 
puntuáis que configuren les unitats d'actualitat. 

Si observem la mostra televisiva podem inferir que la totalitat deis noticiaris 
televisius concentren la seva máxima atenció en els temes de campanya electoral 
i en els temes de política (general). Els temes de polítiques sectorials (les pro
postes de polítiques aplicables en el període postelectoral) hi ocupen una posi-
ció molt secundaria (llevat de TVC-TV3 en qué hi son majoritaris amb un 43,5%); 
mentre que els temes sobre candidats resulten prácticament inexistents. Fem tot 
seguit una análisi mes acurada a partir de les dades que ens ofereix el quadre 22. 

Quadre 22 

ELS TEMES PRINCIPÁIS DE L'AGENDA ELECTORAL EN ELS NOTICIARIS TELEVISIUS 
(en % sobre el total de les unitats d'actualitat electoral) 

Antena3 
Tele5 
TVC-TV3 
TVE-CC 
TVEl 

Temes 
de política 

general 

32,10 
14,70 
17,09 
30,76 
19,51 

Temes 
de campanya 

60,70 
70,50 
39,31 
52,50 
78,04 

Temes 
de candidats 

3,50 
2,90 

^ 

Temes 
de política 

sectorial 

3,50 
11,70 
43,50 
16,60 
2,40 

Tornem a observar un tipus de tractament periodístic de la campanya que és 
comú a la totalitat de la nostra análisi: en els noticiaris d'ámbit cátala es produeix 
una major diversificado en el conjunt de les unitats d'actualitat que formen l'a
genda temática. En sentit contrari, en els noticiaris d'ámbit estatal l'agenda temá
tica experimenta una concentrado en els aspectes mes referits al discurs d'actua
litat concreta i conseqüentment es dona lloc a una narrado periodística mes 
«superficial». En els noticiaris estatals els temes de campanya d'actualitat diaria 
sobre el desenvolupament de la campanya) concentra la máxima atenció: 78,04% 
a TVEl, 70,5% a Tele5 i 60,7% a Antena3. Aquests percentatges es complementen 
amb els temes de política (general), també de máxima actualitat, amb un 19,5% a 
TVEl, 14,7% a Tele5 i un significatiu 32,1% a Antena3. Els temes dedicats a les 
polítiques publiques i els temes de candidats resten en una posició secundaria: 
2,4% a TVEl, 11,7% a Tele5 i 3,5% a Antena3. També cal destacar que els noti
ciaris de televisió privada constitueixen l'únic exponent deis temes de candidats, 
del tot absents en les televisions publiques. Aquesta és una conseqüéncia mes de 
l'especial seguiment d'aquests noticiaris del lideratge que encapóla CiU. 

Els noticiaris de difusió catalana, com pot observar-se al quadre 22 presen
ten una major diversificado, malgrat que amb estratégies diferents. A TVE-CC es 
concentra l'atenció en la política general (30,76%) i la campanya electoral (52,5%), 
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amb un percentatge també signifícatiu peí que fa a les polítiques sectorials: 16,6%. 
És en la mostra de TVC-TV3 on hi ha Túnica presencia important de tota la mos-
tra de les polítiques sectorials (un signifícatiu 43,5%), que es complementa amb 
un interés notable per la campanya electoral (39,31%) i la política general 
(17,09%). 

Quadre 23 

ELS TEMES PRINCIPALS DE L'AGENDA ELECTORAL A LA PREMSA 
(en % sobre el total de les unitats d'actualitat electoral) 

ABC 
Avui 
El Mundo 
El País 
El Periódico 
ElPunt 

Temes 
de política 

general 

22,12 
38,15 
23,90 
34,09 
16,90 
16,75 

La Vanguardia 31,83 

Temes 
de campanya 

59,29 
26,90 
50,24 
35,22 
43,80 
48,04 
36,32 

Temes 
de candidats 

3,53 
8,43 

14,40 
10,60 
5,37 

13,90 
13,90 

Temes 
de política 

sectorial 

15,04 
26,5 

24,39 
20 

33,88 
21,22 
17,9 

Semblantment ais noticiaris televisius, la premsa concentra la seva máxima 
atenció en els temes de la campanya política i en els temes de política general, 
pero també amb una presencia molt notable deis temes de política sectorial. Els 
temes de candidats resten com a agregat de l'agenda temática amb una menor 
presencia global (quadre 23). 

En efecte, els temes de campanya son els de mes presencia en la totalitat deis 
diaris, amb Túnica excepció del diari Avui que dona preferencia ais temes de polí
tica general. Tanmateix, observem importants oscillacions. VABCés el diari que 
concentra amb mes contundencia l'agenda en els temes de campanya: 59,29%. 
Només El Mundo (50,24%) i El Punt (48,04%) s'aproximen a aquest grau de con
centrado d'agenda. En sentit contrari, VAvui amb un 26,9% (enfront del 38,15% 
de temes de política general) presenta l'índex mes baix. 

Els diaris amb mes equilibri entre temes de campanya i temes de política gene
ral son El País (35,22 i 34,09%, respectivament) i La Vanguardia (36,32 i 31,83%). 

3. Conclusions 

A. Partits i coaüdons com a actors i objecte principáis de l'agenda electoral 

1) La mostra televisiva dona aquest ordre de cobertura de les opcions electo-
rals: Ciü} PSQ ERCf IC-EVi PP; els dos cañáis d'ámbit cátala, TVC-TV3 i TVE-CQ 
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mantenen un gran equilibri en la inclusió de les cinc candidaturas cotn a actors 
principáis, mentre que les cadenesprivades AntenaS i Tele5 destaquen només CiU; 
el PP és ignorat a Antena3 i TVE1. 

De l'agenda electoral deis noticiaris televisius de la mostra es desprén aquest 
ordre de cobertura de partits i coalicions com a actors o personatges pricipals: CiU 
(22,1% del total d'unitats de la mostra), PSC (15,69%), ERC (10,9%), IC-EV (10,9%) 
i PP (8,53%); la resta d'unitats corresponen a miscellánia d'actualitat electoral 
(16,72%), a polítics d'ámbit espanyol (13,5%) i al govern de la Generalitat (1,7%). 
Els noticiaris de les televisions publiques porten a terme una diversificado deis 
personatges principáis molt superior a l'existent en les privades. En els dos noti
ciaris d'ámbit cátala (TVC-TV3 i TVE-CC) observem un equilibri molt superior res
pecte del conjunt de forces polítiques, i aquí també un primer lloc per al PSC, 
seguit de CiU. Tanmateix, la resta de forces polítiques també hi teñen una presen
cia notable ja que els espais dedicats a les eleccions s'estructuren com una 
panorámica de cada partit o coalició. La coalició CiU aconsegueix de ser el per-
sonatge polític principal del conjunt deis noticiaris d'ámbit estatal, on esdevé el 
referent principal de la campanya política, independentment de la valorado que 
se'n faci. Destaquen Antena3 i Tele5 amb sengles percentatges del 83,3 i el 81,2%, 
respectivament. Aquest índex és menor, pero molt important, a TVE1 (estatal). Cal 
destacar que el PP no té cap presencia informativa a Antena3 i a TVE1. 

2) El conjunt de la mostra depremsa sitúa les opcions electorals com a actors 
principáis en aquest ordre; CiU, PSC, PP, IC-EViERC; CiUés l'actor principal mes 
ben posicionat en tots els diaris, llevat rf'ABC i El Punt on ocupen el primer lloc, 
respectivament, PP i PSC. 

En la premsa, els percentatges globals de presencia deis partits i coalicions 
presenta una mateixa jerarquía i estructura similar, pero no idéntica, a la deis noti
ciaris televisius. CiU hi té una presencia preeminent (20,94%) i el PSC manté la 
segona posidó (16,61%). Tanmateix, l'ordre de les altres opcions varia: el PP 
passa a ocupar el tercer lloc (13,6%), seguit d'IC-EV (11,2%) i d'ERC en darrer lloc 
(10,87%). Quant al tractament específic per diaris, CiU torna a ser Tactor mes pre-
sent en tots, llevat de dues excepcions, ABC i El Punt Al diari ABC, el PP acon
segueix una presencia majoritária amb un 22,8% d'unitats electorals, que junt amb 
el 20,09% dedicat a CiU, concentra la máxima atenció del diari. També El Punt 
sitúa CiU en una segona posició amb un 19,5%, enfront del 22,9% corresponent 
al PSC (atribuíble probablement al fet que el cap de llista del PSC és alcalde de 
Girona, lloc d'edició del diari). En la resta de diaris, CiU obté el primer lloc pero 
al costat d'una presencia notable de les altres candidatures. 

3) CiU i PP son els dos actors electorals que tant en la TV com en la premsa 
son referents prioritaris (objecte) del discurs deis altres actors o del discurs infor-
matiu; CiU de forma molt destacada i el PP en una segona posició clara. 

Si de la considerado deis partits o coalicions com a personatges o actors prin-
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cipals (el que protagoniza Facetó) de les unitats del discurs electoral passem a la 
seva considerado com a «objecte» del discurs —és a dir, Factor al qual s'adre^a 
Facció del personatge principal—, les conclusions son molt distintes de les ante-
riors. En els noticiaris televisáis, CiU i PP son els dos actors electorals que esde-
venen referent del discurs deis altres actors electorals o del discurs informatiu. CiU 
ho és de forma molt destacada amb un 36,63% (del total d'unitats), que fia que 
podem afirmar que esdevé Fobjecte del discurs clarament preferent per al conjunt 
d'aquells que intervenen en el debat electoral. Només el PP, per bé que molt 
allunyat de CiU i amb un 9,9%, esdevé referent preferent. Per contra, els altres 
partits no son objecte del discurs deis altres. Les diferencies son molt notables, i 
exempliñquen quins han estat els protagonistes del debat electoral. D'altra banda, 
son especialment significatius els índexs referits ais actors polítics i institucionals 
que no formen part de les opcions electorals. El govern de la Generalitat, amb un 
11,88%, ocupa una posició molt destacada, només superada peí conjunt deis polí
tics d'ámbit espanyol (12,87%), i seguida peí govern central (7,92%). 

En la premsa, i de forma semblant ais noticiaris, CiU torna a ser Fobjecte de 
referencia majoritari, amb un índex del 35,9%. Arribem a la mateixa conclusió: CiU 
és el referent básic del debat electoral, molt per sobre de les altres opcions i d'al-
tres actors polítics i institucions. El PP escala posicions, també en un segon lloc, 
situant-se en un índex del 19,87%. El PSC, a diferencia deis noticiaris televisáis, 
ara és objecte preferent amb un índex del 14,19%. En canvi, a penes aconseguei-
xen de figurar-hi ERC (2,43%) i IC-EV (1,62%). Entre els actors no electorals, 
només els polítics d'ámbit espanyol teñen una certa presencia (6,08%). 

B. Presencia deis líders polítics en l'agenda electoral deis mitjans 

4) Els cañáis televisius tendeixen a destacar un sol líder, Jordi Pujol (CiU), 
que és referent ünic del discurs electoral deis altres líders; grades ais cañáispúblics 
autonómics, TVC-TV3 i TVE-CC, els altres quatre líders obtenen una presencia sig
nificativa en Vagenda electoral. 

En els noticiaris televisius, la presencia de Jordi Pujol en l'agenda electoral es 
destaca sobretot en les dues setmanes de campanya estricta, mentre els altres qua
tre caps de llista se sitúen a moka distancia en posicions similars; Nadal perd en 
la campanya el protagonisme que havia aconseguit en la precampanya. Grácies a 
TVC-TV3 i TVE-CC, els líders de les opcions minoritáries obtenen una certa 
presencia en Fagenda electoral, ja que per ais cañáis estatals només existeix Pujol. 
La preponderancia del líder de CiU es fa absoluta com a objecte o referent priori-
tari deis altres líders. 

5) La premsa també tendeix a destacar Jordi Pujol (CiU) com a actor prin
cipal, pero sobretot com a objecte polític de referencia; Nadal (PSC) hi aconse-
gueix una segona posició, mentre a penes s'hifan presents els altres tres caps de 
llista. 
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En la premsa, el liderat de Pujol es fa també evident, pero Nadal hi aconse-
gueix una destacada segona posició. A diferencia de l'agenda televisiva, l'agenda 
electoral de premsa insinúa una certa polarització entre Pujol i Nadal, mentre els 
altres tres líders queden relegats a un tercer pía, i amb un Vidal-Quadras a la 
baixa. Pujol també apareix com a objecte polític principal del debat electoral a 
molta distancia de Nadal i de Vidal-Quadras, mentre Ribo i Colom no hi assolei-
xen cap protagonisme. 

C Estructura ipriorüzació deis grans temes del debat electoral 

6) Els temes relatius a la mateixa campanya electoral obtenen la máxima 
atenció en tots els cañáis televisius, excepciófeta de TVC-TV3 onpassen a primer 
lloc els temes de polítiques publiques; els temes de política general aconsegueixen 
una segona posició en tots els cañáis, mentre que els temes sobre candidats (rela
tius a la seva persona i al seu entorn familiar) son inexistents. 

Si considerem l'estructura temática básica de la campanya i precampanya, és 
a dir, la distribució de l'atenció i cobertura que els mitjans han destinat ais con-
tinguts del debat electoral, podem observar una polarització important deis grans 
temes electorals d'aquesta campanya. Partint de la classifícació en quatre blocs 
temátics (política general, temes de campanya, temes sobre candidats i polítiques 
sectorials), hem observat matisos diferents entre televisió i premsa. Els noticiaris 
televisius concentren la seva atenció máxima en dos blocs temátics i per aquest 
ordre: temes de campanya electoral i temes de política general. Hi ha, no obstant 
aixó, una excepció important, el de TVC-TV3, en qué els temes sobre polítiques 
publiques o sectorials son majoritaris (43,5%). En general, la televisió ha ignorat 
els temes sobre candidats. S'observa també un comportament diferent entre els 
cañáis d'ámbit cátala i els d'ámbit espanyol, peí que fa a l'atenció prestada ais tres 
blocs temátics (exceptuat el bloc sobre candidats): TVC-TV3 i TVE-CC diversifi
quen la seva cobertura, mentre que els cañáis estatals es concentren en els temes 
de campanya i en els de política general, fins a l'extrem de TVE1 i de Tele5 que 
dediquen a la campanya mes d'un 70% de l'atenció. 

7) La premsa distribueix Vatenció electoral ais quatre blocs temátics, bé que 
ambpredomini deis temes relatius a la mateixa campanya, llevat de /Avui que es 
concentra en primer lloc en els temes de política general. 

Els diaris concentren també la máxima atenció en els temes de campanya i 
en els de política general, pero en canvi i a diferencia deis noticiaris, dediquen 
una cobertura important ais temes de polítiques publiques. Els temes sobre can
didats queden en quart lloc, bé que amb una atenció ja notable almenys en alguns 
diaris (sobretot El Mundo, La Vanguardia i El Puní). Els temes de campanya son 
els de mes presencia en tots els diaris, llevat de Y Avui, que dona preferencia ais 
de política general. Tanmateix, observem importants osciHacions entre els diaris 
respecte de la distribució de la seva atenció envers cada bloc temátic. 
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D. Modalitats de la cobertura de la campanya electoral pels mitjans 

8) Les televisions publiques asseguren una cobertura mes equilibrada de les 
opcions electorals, i les d'ámbit autonómic una cobertura específica i mes amplia 
que no les d'ámbit estatal. 

El tipus de cobertura de la campanya electoral té un tractament molt dife-
renciat en les TV publiques i en les privades: les publiques incorporen una sec
ció específica de cobertura de la campanya i tendeixen a distribuir la informado 
sobre les opcions electorals amb un cert «equilibrio formal, que sembla respondre 
d'aquesta manera a alió previst a la llei electoral (Llei Orgánica 5/1985, art. 66) 
sobre la neutralitat en la informado sobre la campanya. Per contra, les privades 
no teñen secció específica electoral i tampoc no ofereixen un tractament infor-
matiu de les opcions electorals que pugui considerar-se similar a l'«equilibri» for
mal de les publiques (tot i que les privades están obligades a les mateixes exigén-
cies de neutralitat que les publiques, segons la Llei Orgánica 2/1988). En 
conseqüéncia i per la seva dinámica televisiva, les privades tendeixen a centrar
se en el candidat mes conegut, Jordi Pujol D'altra banda, hi ha diferencies molt 
considerables entre cañáis d'ámbit estatal i d'ámbit autonómic: aquests cañáis des
tinen diversos reporters al seguiment de la campanya, els estatals incorporen la 
informado electoral a través del conductor del NT i amb comentaris en q^Xamb 
Pexcepció de TVE1 que hi destina un repórter). 

9) Tots els diaris incorporen una secció específica de campanya amb un repór
ter/periodista per al seguiment de cada candidatura electoral (a excepció d*ABG). 

Tots els diaris (de la mostra) incorporen una secció específica electoral 
almenys des del comen^ament de la campanya estricta. Tots els diaris, llevat 
d'ABC (amb un sol repórter), destinen un periodista per al seguiment informatiu 
de cada una de les candidatures: en total, dones, cinc periodistes per mitjá. La sec
ció específica adopta diferents subformats en cada cas: com a suplement (El 
Periódico) o secció propia {El Punt)y o dintre la secció de política (Avui i La 
Vanguardia) o en el quadern específic sobre Catalunya deis diaris de Madrid (El 
País, El Mundo i ABC). 

10) La máxima intensitat de cobertura electoral correspon ais cañáis televisius 
que reuneixen la doble característica d'autonómic ipúblie, TVC-TV3 i TVE-CC. 

La máxima intensitat de cobertura informativa electoral (mesurat en unitats 
d'actualitat dedicades a la campanya) es detecta en els cañáis televisius que reu-
neixen les dues característiques: d'ámbit autonómic i de titularitat pública, és a dir, 
TVC-TV3 i TVE-CC. La mitjana diaria (unitats) d'aquests cañáis tendeix a coincidir 
amb el nombre de forces polítiques parlamentáries (5,2 unitats a TVC-TV3 i 4 a 
TVE-CC). La intensitat és molt menor a les privades Antena3 i Tele5 (mitjanes 
d'1,6) i Ueugerament superior a TVE1 (2,1). En la precampanya, Túnica atenció 
informativa ve deis cañáis autonómics (TVC-TV3 doblant les de TVE-CC). 
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11) Cada diari porta a terme una cobertura general amb una intensitat simi
lar, pero la priorització máxima de temes electorals, que es manifesta en portada, 
marca notables diferencies de tractament. 

Malgrat la diferencia de modalitats de cobertura i del total d'unitats redaccio-
nals destinades a la campanya, cada diari porta a terme una cobertura informati
va general amb una intensitat similar o próxima: mitjana máxima d'unitats per dia 
a Y Avui (12) i mínima a El Mundo (7,7). Tanmateix, si tenim en compte la priorit
zació deis temes electorals que els diaris fan a través de la ubicació en la porta
da, les diferencies son importants. Considerant la totalitat d'unitats destacades en 
portada al llarg de la precampanya i campanya, el diari Avui se sitúa molt per 
davant (86 unitats), seguit d'ElPunt{59), mentre que El País queda en darrer lloc 
(34). Encara en la portada, el primer diari que fa deis temes electorals temes que 
«obren» portada és Y ABC {16 dies); el segueixen La Vanguardia (14) i Avui (12); 
i en últim lloc queda El País (1). 

12) Els generes informatius (la noticia i la crónica) son el vehicle gairebé 
exclusiu de cobertura de la campanya electoral en els noticiaris televisius; els gene
res d'opinió bi son prácticament absents. 

Per rao del format, els noticiaris televisius tendeixen en general a estructurar 
el discurs d'actualitat electoral sobre dos generes informatius: la noticia i la cró
nica de campanya. Els generes d'opinió, els que vehiculen opinions explícites i 
reconegudes manifestament per l'espectador, son gairebé absents de la mostra 
examinada: totalment absents en el cas deis cañáis públics i amb una presencia 
remarcable a Tele5 i poc significativa a Antena3- En termes globals, els noticiaris 
cobreixen la campanya a través de noticies i cróniques de carácter informatiu i no 
d'opinió. TVC-TV3 constitueix un cas diferenciat de la resta: dona preferencia a la 
crónica electoral. 

13) Enpremsa bi hapredomini deis generes informatius en la cobertura elec
toral, pero amb notable presencia deis generes d'opinió; la diferencia mes signifi
cativa está en els editorials de tema electoral, que en alguns diaris sónfreqüents i 
en d'altres, absents. 

Els diaris cobreixen la campanya amb un predomini de les unitats informati-
ves, bé que amb una presencia també notable de les unitats d'opinió. La infor
mado es concentra en dos generes, la noticia i la crónica electoral. L'opinió, en 
quatre: article, comentari o análisi electoral, editorial i crónica d'opinió. L'article 
d'opinió és la forma majoritária en tots els diaris, fora $ El Mundo, ElPunt i ABC. 
En ABC, reditorial és la forma predominant de seguiment de campanya. Uevat 
d'ABC, Avui i El Mundo, els altres diaris a penes editorialitzen sobre les eleccions. 

E. Avaluado explícita de la campanya per parí de la pretnsa 

14) La campanya de CiUés la que mereix mes valorado (positiva i negativa) 
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de la premsa perqué concentra el grau máxim d'atenció valorativa; la del PP 
segueix en la segona posició, i les d'ERC i dlC-EV no susciten valoracions. 

Deis elemente d'avaluació que de forma explícita fan els mitjans sobre la 
campanya electoral de les diverses opcions parlamentarles, només podem extreu-
re conclusions significatives en el cas de la premsa, ates que, com hem dit, els 
noticiaris televisius eviten en general la inclusió de generes valoratius manifestos. 

La campanya electoral de CiU és la que experimenta un major reforgament 
en el conjunt deis diaris examinats, amb l'excepció única d'ABC Tanmateix, 
també és la que sofreix una major desvalorització en el conjunt deis diaris, amb 
l'excepció única de Y Avui. Podem concloure que la campanya de CiU és la que 
mereix mes valorado (tant positiva com negativa), perqué concentra el máxim 
grau d'atenció periodística en el conjunt de les unitats valoratives. Probablement, 
la presencia del seu líder i cap de candidatura és la causa principal que permet a 
la coalició esdevenir l'agent polític mes valorat en el conjunt deis diaris. Entre les 
altres opcions, el PP és el partit objecte d'una mes alta valorado (positiva i nega
tiva) després de CiU. Aquesta segona plaga, l'ocupa el PP tant peí que fa a la valo
rado positiva (sobretot cal destacar aquí la posició d'ABQ com negativa (a des
tacar aquí la posició de Y Avui). El PSC experimenta també una doble valoració 
(positiva i negativa), pero amb uns índexs molt mes reduits que els de CiU. Un 
cálcul general ofereix al PSC un índex lleugerament superior en el reforgament de 
la seva campanya. ERC i IC-EV no son objecte preferent de les valoracions deis 
diaris, i ocupen una posició preferentment informativa i neutra en el conjunt del 
tractament periodístic examinat. 

15) En la premsa predomina una franja molt amplia de neutralitat profes-
sional periodística; peí quefa a la franja expltcitament valorativa, Avui ¿ABC se 
sitúen en els extrems d'un contínuum de dinámica bipolar (CiUvs PP) oposada. 

La premsa examinada manté un to general de neutralitat periodística en la 
major part de les unitats redaccionals especifiques del discurs electoral: la valora
ció «neutre» és efectivament superior al 71% en tots els diaris, amb una sola excep-
ció (ABC, 50%). Els dos diaris que se sitúen ais extrems d'un contínuum de les 
valoracions son Avui i ABC. Ambdós concentren les unitats valoratives —de 
reforgament de campanya o de desvalorització de campanya— en una dinámica 
bipolar: CiU-PP en el cas de Y Avui, i PP-CiU en Y ABC Els diaris La Vanguardia, 
El Periódico i El Punt concentren la seva valoració en la banda positiva, distri-
buint-la entre les diverses forces polítiques, amb valoracions máximes per a CiU, 
PSC i CiU, respectivament. El País concentra la seva valoració en la zona negati
va, amb desvalorització mes clara per a CiU i ERC. El Mundo valora gairebé 
només CiU amb valoració positiva i negativa alhora. 





CAPÍTOL 3 

IA PROPAGANDA POIÍTICA EN LES ELECCIONS 
AUTONÓMIQUES DE 1995: ESTRUCTURES NARRATTVES 

IESTRATÉGIES ARGUMENTATTVES 

JORDI PERICOT, XAVIER RUÍZ COLLANTES i LLUÍS PRAT 

amb la col-laboració d'ARANTXA CAPDEVILA 

1. Introdúcelo general 

L'objecte d'aquesta part de la investigado son els espots televisius de propa
ganda electoral i gratuita (mitjangant els espais institucional que la televisió públi
ca cedeix ais partits polítics en el període de campanya electoral). Es tracta, per 
tant, d'una recerca entorn els mecanismes i operacions de la significado en dis
cursos audiovisuals funcionalment orientáis, de manera explícita, a la propagan
da política al llarg d'una campanya electoral. 

Amb Pobjectiu d'analitzar aquest objecte amb una major exhaustivitat, hem 
adoptat dues perspectives complementarles: 

D'una banda, l'análisi de l'univers narratiu desplegat per cada partit polític en 
els diversos espots que conformen la campanya. Aquesta análisi pretén posar de 
manifest les estructures profundes que fonamenten la coherencia global deis 
diversos desplegaments narratius, mitjan^ant els personatges, les seves caracterís-
tiques i les diverses accions que protagonitzen o pateixen. També es tindrá en 
compte de quina manera s'exposen (narren) els diversos universos narratius. 

D'altra banda, l'análisi adoptará una segona perspectiva centrada en la super
ficie argumentativa (respecte de les estructures profundes de la narrado). En 
aquest cas, l'análisi pretén posar de manifest les diverses estratégies argumentati
vos emprades per donar credibilitat ais valors expressats o emprats a cada univers 
narratiu (món possible). 

Els resultats d'ambdues perspectives, amb llur conclusions respectives, serán 
contrastáis en les conclusions generáis (fináis), elaborades a partir deis resultats 
obtinguts en les diferents parts o estudis de tota aquesta investigado. 
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2. Les estructures narratives 

XAVIER RUÍZ COLLANTES i LLUÍS PRAT CLAROS 

2.1. Introdúcete 

La present análisi parteix de la hipótesi que en els nivells profunds deis dis
cursos de propaganda política pot trobar-se un nucli semántic que s'organitza 
com una estructura narrativa. 

Cada formado política elabora i vehicula, a través del conjunt d'espots tele
visáis, una narració/relat/históría específica que es confronta amb les narra-
cions/relats/históries vehiculades per la resta de les formacions polítiques concu-
rrents en el procés electoral. Aqüestes narracions, peí fet de no situar-se en els 
nivells de manifestado del discurs, sino, com hem indicat, en els seus nivells mes 
profunds, no son narracions directament identificades peí públie destinatari, sino 
que és necessari fer-les emergir a través d'un procés d'análisi, El nucli narratiu 
deis discursos de propaganda electoral organitza fa coherencia i la unitat interna 
d'aquests discursos. 

En aquest treball d'investigació s'ha aplicat a cada discurs electoral un model 
analític de carácter narratológic organitzat entorn a tres categories básiques: heroi-
mitjans-objectiu. En la seva estructura mes profunda, els espots de propaganda 
política expliquen una historia segons la qual un heroi es planteja un objectiu i 
proposa o posa en funcionament una serie de mitjans per aconseguir-ho. 

• V heroi és el personatge positiu que persegueix un objectiu i que posa en 
funcionament els mitjans per aconseguir-ho. L'heroi, per exercir la seva tasca i 
actuar com heroi triomfant, ha d'estar caracteritzat per algunes competéncies bási
ques: voler i/o deure, saber i poder aconseguir alió que es planteja com a objec
tiu. Si algunes d'aquestes competéncies manca será necessari aconseguir-les en el 
transcurs de la historia narrada. 

r 

Nonnalment, el paper de l'heroi pot ser assignat al líder polític, al partit, a la 
nació, a un collectiu social mes o menys concret o genéric, definit o difus, etcétera. 

• Vobjectiu fa referencia a aquella meta que l'heroi es planteja. Aquest 
objectiu está normalment caracteritzat com un futur estat positiu per al propi heroi 
o per algún altre personatge individual o collectiu al qual l'heroi pretén benefi
ciar. 

• Els mitjans defineixen totes aquelles accions que l'heroi ha de desenvolu-
par per aconseguir estats intermitjos que el vagin apropant cap l'estat final posi
tiu definit per l'objectiu plantejat. 

Els discursos electorals de les diferents formacions polítiques es diferencien 
fonamentalment pels diferents personatges i estats que ocupen cadascun deis 
components básics de l'estructura narrativa. En el discurs de propaganda electo
ral d'una formado política poden trobar-se diferents estructures narratives. 
Cadascuna d'elles pot diferenciar-se per l'aparició d'herois específics que desen-
volupen les seves accions de manera consecutiva i orientada cap a objectius com-
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plementaris. Aquest tipus d'estructures narratives es denominaran estructures 
narratives positives. A vegades, en canvi, pot aparéixer la figura d'un antiheroi a 
partir del qual es desenvolupará una estructura narrativa oposada i competitiva 
respecte a la de l'heroi. Aquest nou tipus d'estructures narratives es denominaran 
estructures narratives negatives, aqüestes plantegen quins son els enemics de l'he
roi, quines metes es plantegen i com pretenen aconseguir-les.1 

4 

2.2. Análisi comparativa 

A. Herois: 
1. Per cadascuna de les forces polítiques, els herois nuclears i les seves rami-

ficacions son les següents: 
• PSC: Nosaltres-Esquerra-Catalunya: Nadal, líders PSC-PSOE, gent d'esque-

rres i classes populars. 
• PP: Nosaltres-PP-Catalunya plural. 

r 

• IC: Ciutadá-elector. 
• ERC: Colom (president de la Generalitat) i govem d'ERC. 
• CiU: Nosaltres-Catalunya: govern+Generalitat, CiU, líders CiU, institucions 

civils i privades, i els diversos sectors socials. 
2. Els partits que donen mes protagonisme narratiu al partit i/o ais seus líders 

son ERC (Colom), PP (Partit) i PSC (Nadal). El partit que dona el protagonisme 
fonamental ais ciutadans és IC. També CiU, PSC i PP integren diferents sectors 
socials en el protagonista coHectiu. En contrast, ERC exclou tot protagonisme deis 
ciutadans en l'heroi. 

3. Encara que en certs casos Catalunya no és mencionada en tant que heroi, 
sempre hi forma part directament o indirecta. 

El protagonisme de l'heroi és habitualment legitimat per una certa identifica
d o amb una Catalunya caracteritzada d'alguna forma: PSC, Catalunya d'esquerres 
(ja que Catalunya és majoritáriament d'esquerres); PP, Catalunya plural (ja que un 
sector diferent, encara que pugui ésser minoritari, fa que Catalunya sigui plural); 
IC, Catalunya-ciutadá (ja que la grandesa de Catalunya depén de la felicitat de 
cada chitada); CiU, Catalunya-tots (ja que la Catalunya de CiU es mostra com a 
totalitat integrada); ERC no estableix explícitament cap identificado de l'heroi amb 
Catalunya, ja que aquesta només accedirá a ser heroi pie amb la independencia. 

1. Per a l'análisi de les estructures narratives i enunciatives s'han utilitzat models teórics i meto-
dológics provinents de la semiótica narrativa i de la teoría de l'enunciació. La bibliografía mes repre
sentativa en teoría fonamental que s'ha utilitzat és: AJ. Greimas, Semántica estructural; investigación 
metodológica, Madrid, Gredos, 1969; AJ. Greimas i J. Courtés, Diccionario razonado de la teoría del 
lenguaje, 2 tomos, Madrid, Gredos, 1982 i 1991; J. Gourtés, Introducción a la semiótica narrativa y 
discursiva. Buenos Aires, Hachette, 1980; U. Eco, Lector in fábula. La cooperación interpretativa en el 
texto narrativo, Barcelona, Lumen, 1987. En referencia a la teoría aplicada la bibliografía básica és: J. 
A. Margariños de Morentín, El mensaje publicitario, Buenos Aires, Hachette, 1984; J. M. Floch, 
Semiótica, marketingy comunicación, Barcelona, Paidós, 1995; A. Semprini, El marketing de la marca, 
Barcelona, Paidós, 1996, X. Ruíz-Collantes, Els cartells del PSUC, 1976-1988. Les estratégies persuasives 
a la propaganda electoral, Barcelona, Barcelona Catalana de Publicacions Reunides, 1991. 



4. Conjuntament amb aquesta identificació, a Catalunya sempre li manca 
quelcom, la qual cosa justifica Tacció de l'heroi, excepte en el cas de CiU, que en 
tant que partit en el poder, presenta una Catalunya sense cap manca constitutiva. 

5. La relació de les forces polítiques amb Catalunya és de dos tipus: Una 
estructura d'integració i una estructura de donació. PSC, PP i CiU prioritzen, en tant 
que forces polítiques, l'estructura d'integració d'un heroi globalitzador: Catalunya 
d'esquerres, Catalunya plural i Catalunya respectivament. En contrast, IC i ERC 
prioritzen l'estructura de donació, per la qual cosa es presenten com a personat-
ges diferenciáis, el paper deis quals és donar a Catalunya alguna qualitat fona-
mental i positiva: la independencia en el cas d'ERC i la grandesa en el cas d'IC. 

6. En el discurs electoral deis partits que no son al poder en el moment de 
la campanya (PSC, PP, ERC i IC), a l'heroi li manca algún tipus de competencia 
per convertir-se en l'heroi de la narrado (Nosaltres-Catalunya d'esquerres; 
Nosaltres-PP-Catalunya plural; Colom-ERC; IC-ciutadá). La manca de competencia 
de l'heroi significa que aquest no vol, no deu, no pot o no sap, aconseguir els 
objectius que se li adjudiquen. Sense aquesta manca de competencia, l'heroi ja 
hagués aconseguit els objectius plantejats. Excepte en el cas d'IC, no s'explica mai 
la causa d'aquesta manca de competencia previa de l'heroi. En el discurs d'IC, 
aquesta manca és explicada per la manipulado que el poder ha fet del ciutadá, i 
la conseqüent alienació d'aquest. En els altres casos, els herois es mostren ja, sim-
plement, totalment disposats i preparats per ser plenament competents. En con
trast, el discurs de la forca política en el poder en el moment de la campanya, 
(CiU), té com a fundó mostrar la competencia de l'heroi Catalunya com una rea-
litat del passat, alhora que del present i del futur. 

B. Objectius: 
7. Per cadascuna de les forces polítiques, els objectius fonamentals i les rami-

ficacions especificades básiques son els següents: 
• PSC: Que guanyi l'esquerra (que no guanyi la dreta): Fer que Catalunya 

torni al seu estat natural (ser d'esquerres); Catalunya per a tots; Catalunya plural 
i oberta; Nadal president de la Generalitat. 

• PP: Catalunya plural manifestada; Gran Catalunya i Gran Espanya. 
• IC: Felicitat personal del ciutadá i grandesa de Catalunya. 
• ERC: Independencia per a Catalunya (tota la resta d'objectius queden supe

ditáis a aquest). 
• CiU: Augment qualitatiu de les característiques positives de l'heroi 

Catalunya; ramificacions il-limitades en diversos sectors socials. 
8. Els objectius s'apliquen fonamentalment ais elements següents: Catalunya, 

Espanya, esquerra/dreta i ciutadá. Catalunya apareix en l'objectiu de totes les for
ces polítiques, pero és mes central per ais discursos de CiU, ERC i PP, mentre que 
és mes periférica per al PSC i , especialment, per IC. Espanya apareix de forma 
bastant central per al PP, i de forma mes periférica per al PSC i ERC. En contrast, 
no es fa cap referencia a Espanya dins deis objectius en els discursos d'IC i CiU. 
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L'única forga política que prioritza l'eix esquerra-dreta per definir els seus objectius 
és el PSC, inclús per sobre de Catalunya. El cuitada, en canvi, només és prioritzat 
per sobre de les altres entitats en el discurs electoral d'IC, encara que tota la resta 
de les forces polítiques l'introdueix d'alguna manera dins deis seus objectius. 

9. Respecte de Catalunya, tant PSC com PP presenten estructures d'objectius 
similars: Una Catalunya que té una determinada qualitat en la societat civil, i que 
cal transferir-la al nivell del poder polític. En el cas del PSC, una Catalunya d'es-
querres ha d'aceedir al poder de la Generalitat. En el cas del PP, una Catalunya 
plural en la societat civil ha de ser clarament representada al nivell polític. En els 
dos casos (PSC i PP) es proposa la superació d'una contradicció que pateix 
Catalunya. En el cas deis discursos d'IC i d'ERC, els objectius consisteixen a 
donar a Catalunya quelcom que li manca radicalment: la independencia (ERC) i 
la grandesa (IC). Per últim, en el cas de CiU, s'insisteix en tot el que Catalunya 
ha aconseguit i pot continuar aconseguint, alhora que es fa una referencia molt 
implícita a tot el que pot perdre si canvia de direcció. Esquemáticament, peí PSC 
i peí PP hi ha característiques de Catalunya positives i negatives; per IC i ERC 
només apareixen característiques negatives; per CiU, totes les característiques 
son positives. Conseqüentment, el discurs de CiU és de carácter continuista, els 
discursos del PSC i del PP son de carácter reformista (resoldre una contradicció) 
i els discursos d'IC i d'ERC son rupturistes (fer aparéixer el que encara no exis-
teix). 

10. Respecte d'Espanya, l'únic partit que l'incorpora directament com a bene
ficiaría deis seus objectius és el PP, ja que vol aconseguir per a Espanya «grande
sa» i «catalanitat». Peí PSC, Espanya apareix dins deis seus objectius en tant que un 
marc en qué també s'ha d'aconseguir que no guanyi la dreta. En l'explicació deis 
objectius d'ERC, Espanya apareix com una realitat estatal aliena a l'Estat cátala (i 
en situado d'igualtat negociadora). Per últim, ni CiU, ni IC fan cap referencia a 
Espanya. 

11. Els únics partits que plantegen directament la relació entre Espanya i 
Catalunya son el PP i ERC. El primer proposa una integrado mentre que el segon 
una separado. Tanmateix, malgrat la conflictivitat latent que implica aquesta qües-
tió, els dos partits utilitzen estratégies per tal d'evitar la presentado del conflicte. 
El PP recorre a una integrado harmónica propiciada peí carácter moderat, cen
trista i dialogant del partit. Per la seva banda, ERC se sitúa directament en un futur 
possible, pero consumat, des del qual s'explica el procés de separació com un 
procés pacífic basat en la negociació sense tensions. 

12. Excepte el PSC, cap forga política menciona l'eix esquerra/dreta. Peí PSC, 
en canvi, aquests dos conceptes defineixen d'una manera central els seus objec
tius: que guanyi l'esquerra/que no guanyi la dreta. 

13. Respecte al chitada, en els discursos de CiU, PSC, PP i ERC, aquest apa
reix com un benefician de la consecució deis objectius centráis (que guanyi Pes
quería, que Catalunya sigui independent, etcétera). Unicament en el cas d'IC, el 
chitada defineix l'eix central deis objectius (felicitat del ciutadá). 
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14. Generalment, tot alió referit ais partits, ciutadans i líders está presentat 
com els mitjans necessaris per aconseguir els objectius. Tanmateix, en alguns 
casos, s'emfasitzen tant aquests aspectes, que apareixen com a objectius, encara 
que secundaris. El cas mes explícit és l'objectiu de Nadal (PSC) d'aconseguir la 
presidencia de la Generalitat. 

C Mitjans: 
15. Per cadascuna de les forces polítiques, la cadena explícita deis mitjans és 

la següent: 
• PSC: Donació explícita de competéncies entre Nadal i els electors (ánims) 

votar PSC -> Nadal president. 
• PP: El PP es manifesta directament ais electors —> votar PP —> mes poder 

polític per al PP —» noves aliances a la Generalitat. Compromís del PP amb tots 
els pobles d'Espanya —> Espanya amb «accent cátala». 

• IC: -» Enunciado de l'espot -» desemmascarar la mentida i el secret deis 
poderosos -> indentificar grandesa de Catalunya i felicitat del ciutadá -» constitu-
ció del ciutadá com a heroi competent -> votar IC -» representació parlamentaria 
—> introduir petites coses positives per ais no poderosos en l'ámbit del poder. 

• ERC: Recepció per part deis ciutadans del Uibre de Colom, Contráete amb 
Catalunya. —> Votar ERC -» govern ERC i Colom president de la Generalitat 
—¥ desenvolupament del programa de govern exposat en el llibre de Colom. 

• CiU: Continuar —> participar en el projecte de CiU -» votar CiU. 
16. Malgrat les variacions plantejades per cada forga política en la seva cade

na de mitjans, sempre es repeteix l'estructura profunda següent: Acció comunica
tiva —> votació —> acció política. L'acció comunicativa remet ais missatges i estraté-
gies comunicatives per part del partit; la votació remet a l'acció del ciutadá; Pacció 
política remet a l'actuació deis partits i líders una vegada aconseguit el poder que 
demanaven. 

17. L'acció comunicativa sempre consisteix en un «fer saber» al ciutadá elec
tor. El «fer saber» mes explícit es desenvolupa en la campanya d'IC. En aquest cas 
es tracta d'un «fer saber» polémic, explícitament enfrontat a racció comunicativa (i 
perversa) deis poderosos. En tota la resta de les accions comunicatives de les for
ces polítiques no es dona aquesta estructura polémica de confrontació. En el cas 
d'IC, l'acció comunicativa informa el ciutadá de l'engany a qué ha estat sotmés al 
fer-li creure Inexistencia d'una incompatibilitat entre la seva felicitat personal i la 
grandesa de Catalunya. Peí contrari, el discurs d'IC explica al ciutadá que tal 
incompatibilitat és falsa i que pot plantejar-se la seva felicitat com a meta. En el 
cas del PSC, Pacció comunicativa té per funció fer saber a l'electorat d'esquerres 
que poden guanyar les eleccions i que Nadal és el líder adient per aconseguir-ho. 
En el cas del PP, Pacció comunicativa consisteix a fer saber al ciutadá que exis-
teix una Catalunya plural i que el partit (PP) és competent per representar-la. En 
el cas d'ERC, l'acció comunicativa té per funció fer saber que Colom, amb un 
govern d'ERC, és competent per portar Catalunya la independencia. Per últim, en 
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el cas de CiU, l'acció comunicativa consisteix a fer saber que Catalunya-nosaltres 
és Pheroi reconegut, pero, també, que pot deixar de ser-ho. 

18. L'acció comunicativa, que provoca Padquisició d'un saber per part del ciu
tadá, té per fundó transmetre tres tipus de coneixement. En primer Uoc, fer-li 
saber alió que el mateix ciutadá vol (o té el deure d'aconseguir), la qual cosa es 
relaciona directament amb els objectius plantejats peí partit. En segon Uoc, fer-li 
saber que pot aconseguir aquests objectius. En tercer Uoc, fer-li saber com acon-
seguir-los. D'aquesta manera, el saber es transforma en un voler, i, per últim, es 
transforma en un poder, Pexercici del qual s'identifica sempre amb Pemissió del 
vot del ciutadá. 

19. L'adequació de competéncies per part del ciutadá com a resultat de Pac-
ció comunicativa de cada forga política (saber, voler/deure i poder) converteix el 
ciutadá en un heroi d'acció. Tanmateix, aquesta acció es limita exclusivament a 
Pemissió del vot. Aixó es dona inclús amb un discurs com el d'IC, que atorga al 
ciutadá el protagonisme de la narrado. En contrast, cal remarcar Pexcepció del 
discurs de CiU, que atorga al ciutadá i a la societat crvil en general una acció social 
que va mes enUá del vot. 

20. Dins Pesquema profund deis mitjans exposat, després de l'acció comu
nicativa i de Pemissió del vot, es desenvolupen accions polítiques per part deis 
diferents partits. Malgrat les diverses variacions i globalitzacions deis herois pro
tagonistas en els discursos electorals, aquests mateixos discursos assenyalen 
que, una vegada emés el vot, els protagonistes de Pacció política son, de fet, els 
partits i els seus líders. En el cas d'IC, Pacció política plantejada consisteix en 
una acció parlamentaria. En el cas del PSC, remet a l'acció del govern de Nadal. 
En el cas d'ERC, remet a Pacció del govern de Colom. En el cas del PP, l'acció 
política consisteix en la creació de noves aliances i una nova majoria de govern. 
Per últim, en el cas de CiU, Pacció política es concreta en continuar Pacció de 
govern. 

D. Estructures narratives negatives: 
22. Per cadascuna de les forces polítiques, les estructures narratives alterna-

tives son les següents: 
• PSC: Els antiherois son CiU, PP, la dreta. L'objectiu de CiU és continuar 

patrimonialitzant Catalunya. L'objectiu del PP és guanyar les eleccions generáis a 
Espanya. L'objectiu de la dreta és guanyar i derrotar l'esquerra a Catalunya. 

• PP: No hi ha cap antiheroi explícit. Hi ha, tanmateix, un antiheroi molt 
implícit i difús que s'identificaria amb alió que no permet la manifestació de la 
pluralitat a Catalunya. D'altra banda, de forma marginal, apareix també un antihe
roi implícit i no identificat que remet a aquells que podrien agredir la cultura i les 
institucions de Catalunya. 

• IC: L'antiheroi és el poder i els poderosos (govern de la Generalitat, govern 
de Madrid, polítics corruptes, grans empreses). El seu objectiu, aconseguit mit-
jangant la mentida i el secret, és Palienació del ciutadá. 
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• ERC: L'antiheroi és la resta de les forces polítiques que pretenen mantenir 
Tactual marc constitucional de l'estat de les autonomies. 

• CiU: No hi ha antiheroi en un sentit estríete, ja que no hi ha cap perso-
natge que es plantegi d'una manera intencional aconseguir un objectiu alternatiu 
del plantejat per Pheroi Catalunya. Tanmateix, s'insinua el perill que el mateix 
heroi Catalunya es transformi en antiheroi amb una tendencia patológica vers Pau-
todestrucció. 

23. El discurs on el paper de l'antiheroi és mes important és en el d'IC, ja que 
tot aquest discurs és un enfrontament amb l'acció comunicativa de l'antiheroi: els 
poderosos. També per al PSC l'antiheroi és molt important, ja que en plantejar cla-
rament Peix esquerra/dreta, tot el seu discurs s'articula entorn a aquest enfronta
ment. En el cas d'ERC, també s'explicita un antiheroi (les forces polítiques cons-
titucionals), pero aquest antiheroi desapareix, ja que l'acció mostrada se sitúa en 
un futur en el qual aquest antiheroi ja ha estat superat. Per al PP, l'antiheroi només 
té una importancia molt secundaria, mentre que per a CiU, Pantiheroi només 
remet a una amenaza implícita insinuada en alguns moments. 

24. Mitjan$ant la caracterizado de l'antiheroi, es pot determinar el grau de 
radicalitat de cadascun deis discursos. Els discursos mes radicáis, prácticament dis
cursos «antisistema», son els d'ERC i IC. En el cas d'ERC, Pantiheroi remet a un 
element fonamental del sistema, com és l'estructura autonómica reconeguda en la 
constitució. Per a IC, Pantiheroi defineix el nucli de poder dins del propi sistema. 
El discurs del PSC és un discurs mes moderat, ja que planteja simplement Palter-
nanga de poder dins del sistema entre dreta/esquerra. També el discurs del PP és 
moderat, ates que remet a una demanda d'integració en el sistema: 
Reconeixement polític de la diferencia (encara que pugui ser minoritaria) i possi-
ble coalició de govern. Aquesta voluntat d'integració es pot constatar peí fet que 
el discurs del PP intenta contrarestar la imatge d'antiheroi que les altres forces 
polítiques li hagin pogut assignar. L'estratégia utilitzada consisteix a construir un 
antiheroi (implícit i no identifícat) que pot agredir les institucions de Catalunya i 
ocupa, per tant, el lloc en el que se'ls volia situar a ells mateixos. Per últim, en el 
cas de CiU, el sistema és el mateix heroi: Nosaltres-Catalunya, que no és caracte-
ritzat en termes polítics, sino d'identitat personal. En conseqüéncia, el sistema 
polític és identificat amb una de les seves possibles variables; aquella que s'iden-
tifica amb el poder de CiU. 

r 

2.3. Aspectes reUevants de cada partit 

2.3.1. Aspectes reUevants del PP 

1) El discurs electoral del PP ais espais gratuits de televisió se centra, d'una 
manera molt especial, en la configuració de la imatge del propi partit a Catalunya. 

El partit, com a tal, amb els seus membres i líders, és adjectivat constantment, 
d'una manera explícita, com a moderat, responsable, centrista, catalanista, etc. 
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Per una altra part, se li adscriuen, també d'una manera molt remarcada i 
expressa, les qualitats de l'heroi competent que sap, deu, vol i pot actuar per 
aconseguir objectius positius. Aquesta intensa autoreferéncia del partit sobre si 
mateix, pressuposa un públic al que cal crear-li una nova imatge del partit. Es pot 
detectar, per tant, un discurs que tendeix a variar el posicionament del partit dins 
les coordenades de valors polítics, del conjunt deis electors. 

2) Els personatges fonamentals de la narrado, «Catalunya plural» i el PP, 
teñen objectius que son paral-lels i que es poden resumir en: aconseguir la seva 
propia manifestado. És a dir, fer-se directament perceptibles per la resta de sub-
jectes polítics i socials. 

El PP fa referencia a la possibilitat d'adregar-se directament a relector, tal com 
és. Aixó pressuposa, implícitament, que aquesta possibilitat no li és donada habi-
tualment i que, per tant, producte de mediacions distorsionades, Telector no ha 
tingut la possibilitat de conéixer alió que el partit realment és. Tenim, dones, un 
heroi que pugna per sortir a la llum i ser vist de manera diáfana. 

A la vegada, «Catalunya plural» es presenta com un personatge que també «vol 
fer-se sentir». Apareix, per tant, una Catalunya oculta, no percebuda, la qual té 
com a objectiu prioritari accedir a Pespai públic. 

Ens trobem davant d'una situado pressuposada, en la qual la realitat és per
cebuda de manera deformada per la no-consideració d'herois fonamentals que 
existeixen, pero que son victimes d'una situado d'ostracisme. 

3) La noció d'una «Catalunya plural», que vol manifestar-se, remet a la noció 
«d'alló que és diferent». La Catalunya ja manifestada resulta uniforme, només la 
manifestado «d'alló que és diferent» fará que Catalunya sigui efectivament una 
«Catalunya plural». En aquest sentit, 1'emergéncia d'alló que és diferent causa la 
«Catalunya plural». 

Finalment, el discurs del PP identifica la causa amb la conseqüéncia i nome-
na com a «Catalunya plural» alió que la fa plural, alió que trenca la uniformitat. 
D'aquesta manera, el PP s'identifica amb un concepte en el qual apareix la glo-
balitat de Catalunya i en qué, simplement, se Padscriu la característica positiva de 
la pluralitat. 

4) La diferencia que significa el PP davant la uniformitat que es pressuposa 
a la resta de forces polítiques, no implica mai radicalitat o extremisme en les posi-
cions. 

Constantment, al discurs del PP s'apeMen els valors de la moderado, el diá-
leg, la responsabilitat, el compromís, la germanor, el centre, etc. 

5) En un moment polític en el qual la resta de forces polítiques catalanes 
assenyalen la dreta espanyola, identificada amb el PP, com un perill per a l'auto-
govern i la cultura catalana, el discurs del PP ratifica que, efectivament, hi ha un 
perill per a Catalunya, pero ell mateix es col-loca també, com a defensor de l'au-
togovern i de la cultura d'aquest país. 

Malgrat tot, una vegada que el discurs del PP explica que aquesta for^a polí
tica no agredeix la identitat de Catalunya, sino que la defensa, no concreta d'on 



1 2 0 JORDI PERICOT, XAVIER RUÍZ COLLANTES I LLUÍS PRAT 

pot venir aquest presumpte perill. Perill davant del qual están disposats a enfron-
tar-se per protegir l'autogovern i la cultura. 

6) El PP s'adscríu a un rol de centralitat en l'articulació d'elements. En un pri
mer nivell, el PP apareix com a protagonista de noves aliances de govern, en el 
marc de la política catalana. 

En un segon nivell, el PP apareix com a garantía de l'articulació entre 
Espanya i Catalunya, i en un sentit mes ampli, entre tots els pobles d'Espanya. En 
la definició del PP com a articulador d'alló que és diferent o d'alló que s'ha d'in-
tegrar, és fonamental la seva autoqualifícació com a heroi moderat, dialogant, res
ponsable, que acompleix els seus compromisos, etc. Un heroi caracteritzat d'a-
questa forma és el mes adient per articular elements de manera no traumática, no 
violenta, no autoritaria, etc. 

Per tant, el carácter presumptament conflictiu de les relacions entre el PP i 
les forces polítiques del govern a Catalunya, i entre Catalunya i Espanya, queda 
modulat per les própies característiques del PP. Aquest partit apareix, dones, com 
a un factor básic de superado del conflicte. 

El PP es presenta com alió que és diferent, com l'element que trenca la uni-
formitat. Existeix la possibilitat que aquesta idea doni a l'elector la imatge d'un 
partit que, potencialment, podría ser un factor d'enfrontament. Pero, a la vegada, 
el PP es mostra, de manera molt intensa i reiterativa, com l'element capac d'arti-
cular alió que és diferent per eliminar el conflicte i permetre la integrado. 

2.3.2. Aspectes rellevants del PSC 

1) Els espots electorals del PSC identifiquen el seu partit amb l'esquerra. 
Mentre que hi ha referéncies critiques a d'altres partits de dreta (PP i CiU), no apa
reix cap menció a d'altres partits de l'espectre de l'esquerra. De fet, en el món ins-
taurat peí PSC els altres partits d'esquerra senzillament no existeixen. 

2) Ais espots s'explica la diferencia entre esquerra i dreta, per construir a 
l'heroi i a Tantiheroi. És interessant observar que l'existéncia de l'esquerra, dife
renciada de la dreta, no es dona per suposada per al públie, sino que s'intenta 
explicar-demostrar. Aixó suposa, implícitament, un públie elector per al qual les 
diferenciacions entre l'esquerra i la dreta s'han diluit en certa mesura. 

3) La identificado entre el PSC i l'esquerra no és un punt de partida del dis
curs electoral d'aquest partit, sino que aquest discurs se centra fonamentalment a 
demostrar que tant el partit com els seus líders, Joaquim Nadal, per les seves 
característiques i trajectória, son d'esquerres. És rellevant el fet que un partit i un 
líder socialista concentrin el seu discurs a demostrar que son d'esquerres i que no 
és el mateix ser d'esquerres que ser de dretes. 

4) Nadal basa el seu lideratge, dins Tesquerra i del partit, peí fet de ser iden-
tifícat amb la imatge prototípica de la gent d'esquerres, com un membre mes d'a
quest collectiu. Construeix, per tant, una imatge molt populista pero, tanmateix, 
cal remarcar un cert contrast, ja que en alguns moments s'autoqualifica com un 
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personatge omniscient i, segurament omnipotent, «confia en mi perqué jo conec 
a fons alió que et passa, alió que ens passa a tots i em sembla que tinc solucions 
per resoldre-ho». 

5) L'estructura narrativa del discurs del PSC és peculiar, especialment peí fet 
que robjectiu central d'aquesta estructura no está constituit per aquells objectius 
últims que es poden aconseguir. Al contrari, alió que no seria res mes que un 
mitjá (guanyar l'esquerra) per aconseguir els objectius últims, es presenta clara-
ment com a robjectiu fonamental. Aixó provoca que objectius últims com, per 
exemple «fer una Catalunya per a tots», «fer una Catalunya oberta i cosmopolita» 
etc., siguin secundaritzats respecte robjectiu prioritari que guanyi l'esquerra. 
Aquest mitjá es converteix, per tant, en el nucli d'una constellació d'objectius. 

6) La funció de situar la victoria de l'esquerra com a objectiu central d'a
questa estructura narrativa és la de constituir un heroi (nosaltres-esquerra) amb 
un ánim fonamentalment competitíu respecte d'un antiheroi (ells-dreta). Per 
aquest heroi (nosaltres-esquerra) alió important no serien les possibles conse-
qüéncies positives de la victoria de l'esquerra, sino la mateixa victoria en si; victo
ria que seria viscuda amb orgull i passió. De la mateixa manera, l'objectiu «que 
no guanyi la dreta» és implícitament tan important com la victoria de l'esquerra, 
ja que la victoria de la dreta també seria viscuda passionalment com una derrota 
angoixant. 

7) Tant el fet que Fheroi (nosaltres-esquerra) tingui com a objectiu fona
mental la victoria propia i la derrota de Poponent, com el fet que es transmeti a 
aquest heroi el coneixement que pot aconseguir aquesta victoria, queda reflectit 
en un deis espots per aquesta metáfora, expressada peí mateix Nadal ais assistents 
a un míting: «Em sentó de veritat com un jugador de básquet que veu que pot 
guanyar el partit, que pot donar el tomb, que pot fer girar la situació i que 
comenta a cridar, a animar la gent, «som-hi!, podem guanyar, podem guanyar!!». 

8) Tota l'estratégia del discurs deis espots del PSC, té com a subjecte trans
formar la imatge del propi partit per presentar-lo com una organització política 
capag de guanyar a Catalunya unes eleccions autonomiques. Aquesta possibilitat 
de guanyar implica que el PSC ha adquirit unes competéncies noves que perme-
ten aquesta victoria. El que no s'explicita mai al discurs d'aquests espots és qui
nes son aqüestes competéncies i perqué els hi mancaven abans. D'aquestes man-
cances se'n dedueix, en Pámbit social, una imatge de perdedor, en el passat. 
Imatge que aquest discurs electoral intenta transformar. 

Encara que algunes autoqualificacions de Nadal s'oposen clarament a la imat
ge de Jordi Pujol, «contra aquells que no s'equivoquen mai», «que fan un país a la 
seva mida»., cal remarcar que hi ha unes altres qualificacions que semblaría que 
s'oposen mes directament a la figura de Pantic candidat del PSC, Raimon Obiols, 
i no pas a la de Jordi Pujol, «jo sóc un polític realista, que toca de peus a térra... 
que vol connectar amb la gent». 

9) Ais espots del PSC existeix un fort i reiteratiu reconeixement de Joaquim 
Nadal com a «millor candidat». L'atribució del paper de l'«heroi» a Joaquim Nadal 



1 2 2 JORDI PERICOT, XAVIER RUÍZ COLLANTES I LLUÍS PRAT 

es realitza a través de diferents personatges amb una suposada autoritat i credibi-
litat: Felipe González, líders del PSC, seguidors del PSC assistents a un míting i 
ciutadans individuáis. Tots els nivells de rorganització política, des del líder 
máxim —Felipe González— fins ais ciutadans electors reconeixen Nadal com el 
seu candidat per a la presidencia de la Generalitat. Inclús el propi personatge 
s'autoreconeix com l'heroi que posseeix les competéncies necessáries —voler-

saber-poder— per al candidat adequat. 

2.33. Aspectes rellevants dlC-EV 

1) IC és l'únic partit que en el seu discurs col-loca relector com a heroi fona-
mental. De fet, les dues subestructures antagóniques que teñen com a protago-
nistes ais partits polítics (poder vs IC) només teñen la funció de constituir l'heroi 
de la estructura narrativa fonamental que és el cuitada. 

2) L'estructura narrativa del discurs d'IC reprodueix, d'alguna manera, res
quema ideológic deis partits marxistes. La funció del partit és, fonamentalment, 
revelar la veritat, per superar la seva alienació i permetre la presa de consciéncia 
de l'heroi oprimit perqué es converteixi en heroi historie, cap a 1'horitzó utópic. 

Malgrat aquesta afinitat estructural, cal remarcar diferencies substanciáis entre 
el discurs d'IC i el discurs del marxisme elássie respecte deis elements que confi
guren aquesta estructura: en primer lloc, el partit no es constitueix com a l'avant-
guarda de l'heroi historie, encara que conserva la funció reveladora. Assumeix, tan 
sois, la funció representativa de la societat civil dins l'ámbit de la societat políti
ca. En segon lloc, l'heroi historie no queda emmarcat dins un antagonisme de 
classes socials (classe obrera/burgesia), sino que está emmarcat dins l'oposició 
sectors alienats del poder i sectors vinculats al poder. En tercer lloc, Thoritzó utó
pic no és un llunyá i gran objectiu com el de la societat sense classes, sino objec-
tius mes petits i propers, lligats a la felicitat personal i a la vida quotidiana, la qual 
cosa constitueix, alhora, la grandesa de Catalunya. 

3) L'estructura de fons del discurs d'IC és molt agressiva: contra les forces 
polítiques que ostenten el poder i contra els sectors socioeconómics vinculats al 
poder. A tots aquests, eufemísticament, se'ls caracteritza com a: mentiders, usur-
padors del poder, oligarquía corrupta, etc. La crítica anterior implicaría també una 
crítica mes velada al mateix elector, en tant que ha cregut que la grandesa de 
Catalunya depén de la corrupció deis poderosos «t'han fet creure que per fer una 
Catalunya gran l'important eren... Tenriquiment d'alguns, el xalet deis altres». Cal 
remarcar que el propi partit, indirectament, queda afectat per aquest discurs. Qué 
feia el partit abans de la revelació que es fa en aquest espot? 

4) Tanmateix, aquesta agressivitat de fons queda suavitzada en la forma de 
l'enunciació de l'espot. Es constitueix un discurs pie de metáfores visuals, lin-
güístiques, i es mostra un espai abstráete. Alhora, s'estableix una distancia i una 
impersonalitat de l'heroi enunciador que desenvolupa el discurs crític (veu en off). 
Finalment, també s'estableix una complicitat amb l'elector-espectador amb qui, 
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tant la veu en offcom els líders polítics, mantenen una relació directa i personal, 
tractant-lo de tu. 

2.3.4. Aspectes rellevants d'ERC 

1) L'espot d'ERC desenvolupa una estructura narrativa molt conflictiva, en la 
qual el propi partit es presenta com a protagonista solitari, enfrontat a la resta de 
forces polítiques. Aquest enfrontament es fonamenta en Fobjectiu polític d'ERC: 
la Independencia per a Catalunya. 

Aquest objectiu és plantejat com una ruptura respecte deis diversos objectius 
de la resta de forces polítiques, ates que totes elles son unificades en tant que 
acceptarien continuar negociant en el marc de FEstat espanyol. Segons ERC, «ara 
estem estancats del tot», perqué les possibilitats de desenvolupament de 
Catalunya, en tant que nació, no poden anar mes lluny en el marc de Festat 
espanyol, que és el marc acceptat per la resta de forces polítiques. Només la rup
tura que representa la independencia pot provocar que «Catalunya vagi endavant, 
faci un pas endavant». 

2) Malgrat Farrel conflictiva i rupturista de l'espot, ERC intenta soterrar el 
conflicte sota Faparenga d'un consens i la ruptura sota Faparenga d'una continui-
tat. Tanmateix, Fespot no explica com s'aconsegueixen el consens i la continuitat, 
sino que els utilitza per tal de neutralitzar els possibles efectes negatius de la con-
flictivitat i de la ruptura, sense explicitar el passatge entre ambdós extrems antagó-
nics. 

3) Aixó s'aconsegueix mitjangant el recurs d'una ficció futura en qué la 
Independencia de Catalunya ja és un fet consumat. Aquest salt temporal a la fic
ció permet, alhora, un salt qualitatiu que evita desenvolupar la conflictivitat i la 
ruptura, neutralitzant-les en el consens i la continuitat. 

En aquesta ficció futura se'ns presenten una serie de fites documentáis i infor-
matives sobre la transido vers la Independencia portada a terme per Colom com 
a president, amb un govern d'ERC. Aqüestes noticies son molt semblants a les que 
actualment podríen ocupar els noticiaris, per la qual cosa donen una aparenta de 
continuitat (nou concert económic, policía i seguretat, energies renovables, infra-
estructures culturáis i de benestar social, etc.). De fet, no sembla que es tracti de 
noticies amb un Iligam essencial amb el procés de la independencia, i el carácter 
lleugerament utópic d'algunes d'aquestes noticies no deriva pas d'aquest procés, 
en el sentit d'una relació de causalitat. Tanmateix, es tracta de fets que s'emmar-
quen en un procés de «transido vers la Independencia», per la qual cosa s'esta-
bleix un Iligam, amb aparenga de causalitat, entre Fesmentat procés i el contingut 
de les noticies. 

La ruptura, per tant, es manté, pero presentada amb aquesta aparenta de 
continuitat. A mes, el conflicte inicial, entre aquesta opció rupturista de la 
Independencia de Catalunya i la premissa espanyolista de la resta de forces polí
tiques, ha estat eliminat d'aquesta ficció futura: les noticies no plantegen cap opo-



1 2 4 JORDI PERICOT, XAVIER RUÍ2 COLLANTES I LLUÍS PRAT 

sició a l'esmentat procés de «transido vers la Independencia». Aquest procés és 
presentat com a quelcom consumat a partir d'un ampli consens de les forces polí-
tiques i socials a Catalunya i a l'Estat espanyol. Un procés, per tant, sense con-
flictes socials i/o estatals. 

4) A mes del recurs de la ñcció futura dins l'estructura narrativa, Pespot 
també neutralitza el conflicte i la ruptura mitjangant els comentaris que emet un 
deis personatges de l'estructura enunciativa. L'avi que explica a la seva neta 
aquesta ficció futura, en tant que passat historie consumat, mitjan^ant una base de 
dades histórica documental, comenta que «tota aquesta transició cap a la 
Independencia va ser un procés ordenat i tranquil, que va dirigir PÁngel Colom 
durant vuit anys molt intensos». D'aquesta manera, la transformado deis possibles 
conflictes en consens i de la ruptura en continuitat, es du a terme per recursos de 
l'estructura narrativa, d'una banda, i de l'estructura enunciativa, de Paltra. 

5) Cal remarcar que, tant l'estructura narrativa com Penunciativa, recorren a 
una estrategia de ficcionalització. A l'estructura narrativa aquesta es basa en la fic
ció futura en qué la independencia és un fet consumat. En l'estructura enunciati
va la ficció remet, d'una banda, a l'escenificació d'un programa d'entrevistes tele-
visiu en qué Colom demana el vot peí seu partit, el 3 de novembre de 1995, i, 
d'altra banda, a la introducció deis personatges de l'avi, la neta i Pordinador, el 
dia 28 d'octubre de 2010. Aquests recurs de la ficció en l'estructura enunciativa 
permet accentuar la transferencia de valors de Penunciació (objectivitat, intimi-
tat...) al món narratiu que aquesta desenvolupa. 

6) El darrer aspecte rellevant que cal esmentar és el protagonisme absolut del 
líder del partit, Ángel Colom, al llarg de tot Pespot. A la primera part, el seu pro
tagonisme és, básicament, enunciatiu, mentre que a la segona part, la ficció futu
ra, el seu protagonisme és narratiu: el president de la Generalitat, Ángel Colom. 
Cap altre líder és mencionat ni apareix a Pespot. El propi partit té molt menys pro
tagonisme que Colom. 

2.3-5. Aspectes rellevants de CiU 

1) El discurs electoral de CiU desenvolupa una estructura narrativa molt 
peculiar atesa la identificado que es manifesta entre els seus diversos compo-
nents. Heroi, objectiu i mitjans no sempre poden distingir-se amb precisió, per
qué remeten sempre al qué s'esdevé a Pinterior d'un únic personatge: «nosaltres-
Catalunya». Aquest personatge permet una integració de tots els seus possibles 
components dins d'una mateixa naturalesa i una mateixa dinámica. Aixó provo
ca, alhora, una certa indiferenciació entre les diverses modalitats temporals en les 
quals se sitúa i actúa aquest únic personatge. 

2) La campanya de CiU es basa en sis espots publicitaris que tracten una gran 
diversitat d'aspectes temátics. Malgrat Paparent diversitat que deriva d'aquesta pre
sentado, el discurs de CiU es produeix sempre a partir d'una matriu sempre idén
tica, amb una gran capacitat generativa. Així, Pheroi «nosaltres-Catalunya» es rami-
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fica en diversos actors al llarg deis espots: joves, gent gran, gent del camp, for
mado, món de la cultura, etcétera. Aquesta ramificado es podría continuar desen-
volupant sense que aixó alteres en absolut l'estructura narrativa profunda que fun
ciona com una matriu generativa. 

3) Cal remarcar que en el discurs de CiU no apareix cap oponent que supo-
si cap obstacle, ni cap dificultat clarament mencionada perqué Fheroi «nosaltres-
Catalunya» continui amb la seva dinámica positiva i assoleixi els diversos objec-
tius plantejats. Tampoc apareix cap antiheroi que plantegi una estructura narrativa 
alternativa. Malgrat aixó, el futur no només remet a aquesta simple continuítat 
positiva, sino que de manera molt implícita, apareix una possible ruptura negati
va. Aquest possible futur negatiu remet al mateix heroi «nosaltres-Catalunya» que 
es dirigeix vers la seva propia destrucció (antiobjectiu). Aquesta transformado 
planteja dues qüestions. D'una banda, hi ha una certa manca de coherencia en el 
fíl narratiu: com pot ser que un heroi-Catalunya caracteritzat únicament per una 
dinámica i uns valors tan positius, es transformi de sobte en quelcom tan nega
tiu? Aquesta incoherencia permet d'inferir una certa contradicció narrativa. D'altra 
banda, tanmateix, en l'ámbit discursiu, tota aquesta segona narrativa implícita pot 
remetre a una amenaza velada: no votar CiU pot destruir tota la dinámica positi
va i Pharmonia d'aquest heroi protagonista: nosaltres-Catalunya. 

4) Al llarg deis espots de CiU, hi ha un ciar protagonisme enunciatiu de Jordi 
Pujol. Malgrat aixó, dins la historia que ell mateix explica, comparteix el protago
nisme amb tots els altres components que conformen l'heroi «nosaltres-Catalunya». 

5) Ni Jordi Pujol ni CiU son caracteritzats positivament de forma explícita en 
tant que tais. El discurs configura un auditori peí qual les característiques positi-
ves de Jordi Pujol i de CiU son tant evidents i conegudes que no cal explicitar-
les. Malgrat aixó, la forma en qué es presenta el protagonisme enunciatiu de Pujol 
vehicula cenes connotacions relatives a la seva figura. D'una banda, el fet que 
situí el seu discurs per sobre de la «lluita» electoral, no demanant directament el 
vot, no aMudint mai a altres partits competidors, reforca la seva imatge presiden-
cialista. Cal remarcar que al llarg deis espots, no s'aMudeix mai a Pujol com a pre-
sident, ni apareix exercint mai funcions especifiques del carree. D'altra banda, la 
seva proximitat ais espectadors mitjan^ant primers plans tancats, així com la seva 
proximitat espacial i comunicativa ais diversos personatges que Fenvolten i que 
representen diversos sectors de la poblado; tot aixó transmet una imatge de Pujol 
humana i accessible. 

6) Cal remarcar també que al llarg de la campanya apareixen diversos ele-
ments que introdueixen connotacions de joventut i dinamisme: aparició de joves 
envoltant Pujol, la música pop utilitzada, el «vinga!» que acompanya Feslógan cen
tral. Aqüestes connotacions de joventut i dinamisme al-ludeixen al concepte de 
«renovado», mitjangant aquest concepte s'intenta matisar el valor de continuítat 
que articula l'estructura narrativa básica. 
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3. Les estratégies argumentatives 

JORDI PERICOT i CANALETA 

amb la collaboració 
d'ARANTXA CAPDEVILA i GÓMEZ 

3.1. Objectius i metodología 

Amb aquest treball ens proposem explorar les estratégies comunicatives que 
empren els partits polítics amb representació al Parlament de Catalunya en els 
seus missatges de propaganda electoral institucional a la televisió pública. 

A diferencia de moltes altres formes de comunicació política, els discursos 
emesos dins d'aquests espais es caracteritzen per ser: 

a) Explícitamentpropagandístics. Dins d'aquest marc, cada partit polític dis-
senya les estructures argumentatives i narratives que considera mes adients per tal 
que alió que mostra i evidencia sigui interpretat per l'electoral com a signe d'alló 
que el partit vol que cregui que és. La inequívoca intencionalitat propagandística 
d'aquests -espais institucionals» constitueix un element d'análisi privilegiat en el 
sentit que permet precisar de quina manera vol ser reconegut i valorat el mateix 
partit. 

b) D'altra banda, aquests espais polítics teñen la particularitat de ser inter
pretáis com a intencionadamentpersuasius. El fet que el receptor d'aquests mis
satges sigui conscient del seu carácter persuasiu permet analitzar els diferents 
grups receptors, les seves motivacions i la relació que hi ha entre la intenció 
comunicativa i la interpretado, no necessáriament coincident, deis missatges eme-
sos i definir, posteriorment, les causes d'aquesta interpretado. 

La utilització d'estructures argumentatives amb finalitats persuasives per part 
deis partits polítics ens porta a emprar la teoría de Pargumentació com a meto
dología mes adient per a l'análisi.2 La teoría de Targumentadó s'arrela en la retó
rica clássica i tracta de donar una explicació racional a fenómens difícilment cata
logabas des del punt de vista del positivisme o de Tempirisme. Per tant, una 
análisi del funcionament de les estratégies argumentatives en la propaganda polí
tica audiovisual requereix una actitud multidimensional que defineixi, en primer 
lloc, la proposta política com a presentado d'un món possible que el partit polí
tic enunciador creu que interessará a l'enunciatari, per tal que el món futur i pos
sible que promet sigui jutjat millor que el món real present. 

2. La metodología utilitzada en aquest estudi se centra de manera fonamental en dues teories. La 
primera, en la teoría de Pargumentació plantejada per Chaím Perelman en la seva obra Tratado de la 
argumentación. La nueva retórica, Madrid, Cátedra, 1994. El fet que Perelman no plantegés la seva 
teoría com a métode d'análisi i la especificitat de l'objecte d'estudi ha fet que els postulats perelma-
nians hagin estat completats amb diverses visions entre les quals destaca la teoría deis mons possib-
bles plantejada per Umberto Eco, entre d'altres llibres a: Lector in fábula. La cooperación interpretati
va en el texto narrativo, Barcelona, Lumen, 1990; Los límites de la interpretación, Barcelona, Lumen, 
1992 i Seis paseos por los bosques narrativos, Barcelona, Lumen, 1996. 
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Amb aquest objectiu, el partit polític formula hipótesis sobre alió que consi
dera possible d'entre alió que el públic espera o desitja. Per poder legitimar les 
seves propostes el partit polític inicia una serie d'estratégies argumentatives amb 
Fobjectiu d'establir un enllac entre uns valors i uns fets del món real altament con
sensuáis peí grup social al qual s'adreca i els individus i els comportaments deis 
individus que poblen el món possible proposat. 

Amb aquest objectiu caldrá: 
d) Definir les propostes de mons possibles. definir la proposta política com a 

món possible, definir les propietats i les actituds deis individus que el poblen. 
b) Analitzar el procediment analitzar els procediments d^enllac» i «disasso-

ciació» que fonamenten els llocs de ¡'argumentado. 
c) Definir les interaccions entre les argumentación^. després d'haver diferen-

ciat cadascuna de les argumentacions per motius d'análisi cal veure com interac-
cionen entre si dins del discurs. 

3.2. Les estratégies argumentatives 
en els diferents partits polítics catalans 

3.2.1. El/s món/s possible/s i els individus que él/s poblen 

Els partits polítics analitzats presenten mons possibles molt definits amb peti-
tes variants que serveixen per matisar i reafirmar la idea básica que volen trans-
metre. Tot i que presenten diversos espots no hi ha moltes diferencies en el con-
tingut que simplement es veu complementat i mai és ni contradictori ni dispers. 

En tractar-se d'unes eleccions autonómiques, el món possible comú a tots ells 
és Catalunya, encara que aquest món es presenta de diverses maneres que com
porten un punt de partida cUferent en fundó del públic al qual es vol adregar cada 
partit polític. 

La primera modalitat de presentado del món possible la trobem tant en el PP 
com en ERC. Aquests partits presenten dos mons possibles: Espanya i Catalunya, 
pero la interacció que es produeix entre ells és forca diferent. D'una banda, el PP 
presenta aquests dos mons com a complementaris, és a dir, integra Catalunya dins 
el conjunt espanyol. D'altra banda, ERC presenta també dos mons possibles pero 
excloents entre ells. És a dir, desvincula Catalunya d'Espanya presentant una 
Catalunya independent carregada d'acords generáis enfront d'una Espanya sense 
definir. 

L'estratégia d'ERC consisteix a omplir el seu món possible Catalunya inde
pendent amb sis fets possibles. De cadascun d'ells, se'n defineixen els condicio-
naments i, per tant, les limitacions comportamentals. Economia: independencia en 
la recaptació i en la gestió deis impostos; Policia propia: moderna i eficac; Medi 
ambient: estalvi energétic mitjancant energies renovables; Cultura: culturalment 
oberta; Comunicacions: própies i modernes; Benestar: básicament a través de la 
tecnología. 
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La resta deis partits presenten únicament el món possible Catalunya, pero el 
divideixen en diversos submons complementaris o excloents. Així, el PSC oposa 
una Catalunya de dretes a una de esquerres. La primera és presentada com a 
negativa mitjangant una petita ficció que transmet uns valors tautológics que no 
son desenvolupats ni argumentats. Per tant, el discurs del PSC se centra a desen-
volupar la Catalunya d'esquerres que fragmenta en cinc submons: Catalunya d'es-
querres, Catalunya diferent, Catalunya amb Nadal, Catalunya honesta i Catalunya 
oberta. Per tant, la campanya del PSC s'articula en cinc espots que plantegen 
mons possibles diferents encara que complementaris a rhora de construir el món 
possible global. 

De la mateixa manera, IC-EV contraposa un món present negatiu amb un de 
positiu, pero, a diferencia del PSC, aquest partit defineix i desenvolupa ambdós 
mons a través d'acords generáis. Aquesta formado presenta la contraposició de 
dos mons: un de real, present, que qualifica de negatiu i que formalment repre
senta en blanc i negre, i un altre de possible definit com a ideal i que representa 
a tot color. El món real del qual parteix está poblat de fets experimentats com la 
reforma laboral, les centráis nuclears i els projectes internacionals, i de fets con-
vinguts com els grans negocis, les conxorxes polítiques i l'enriquiment d'alguns. 
Tots aquests fets qualificats de negatius contrasten amb els valors que poblen 
positivament el món ideal que proposen. Així, el món ideal possible está poblat 
amb valors particulars com el treball per a tothom, la bona administrado deis 
impostos, la guardería de les criatures, la sanitat pública sense llistes d'espera, la 
igualtat d'oportunitats per a la dona, el dret a l'habitatge, la metadona d'un dro-
goaddicte, com també amb valors generáis com la convivencia, la solidaritat, l'ho-
nestedat i Taire que respirem. 

Per últim, CiU presenta un únic món possible que no s'oposa a res i está molt 
definit. Els espots d'aquesta formado no son autónoms, hi ha un discurs global 
general i és per aixó que alguns espots no teñen consistencia propia si no s'ana-
litzen en relació ais altres. A diferencia de la resta de partits, CiU prepara i sepa
ra els submons possibles de manera que es plantegin com a mons monográfics. 

Per tal de poblar aquests mons, els partits polítics catalans utilitzen prioritá-
riament valors. Aixó indica que els partits busquen majoritáriament el suport de 
grups electorals particulars afins. Els valors particulars que apliquen tots els par
tits teñen una certa similitud entre ells, ja que tots intenten donar resposta a les 
aspiracions immediates de Telectorat del moment. Rarament presenten i argu
menten el seu programa. Una excepció a aquesta actitud és IC-EV, que arriba a 
un major grau de concreció i compromís ideológic en les seves propostes i pre
senta polítiques publiques mes concretes i factibles 

La credibilitat que s'atorga ais valors generáis deis mons possibles está vin
culada al líder del partit, al qual s'atorga una autoritat propia o delegada. Dins del 
primer grup trobem els partits que es limiten a l'ámbit autonómic (ERC i CiU), 
mentre que els partits d'ámbit estatal presenten el candidat autonómic acompan-
yat peí líder estatal, que és qui avala la qualitat i l'autoritat del candidat. Aquest 
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és el cas de Nadal/González i de Vidal-Quadras/Aznar. Cal destacar el cas d'IC-
EV, que no se serveix de l'autoritat d'un líder per legitimar els valors que presenta; 
Pautoritat del líder és assumida per tots els que integren el partit en tant que mem-
bres d'aquest. 

En general, tots els partits plantegen un món millor amb valors prou gene
ráis per no comprometre's excessivament. L'única excepció és IC-EV, que opten 
per presentar valors mes concrets. D'altra banda, tots els partits, excepte ERC, par-
teixen del món present, a partir del qual presenten un món possible futur i con-
dicionat al vot. ERC no segueix aquesta estrategia i presenta únicament un món 
futur. 

CiU parteix d'un món real que encara que sigui acceptable cal millorar. En 
aquest sentit, CiU, com a partit en el govern i, per tant, amb responsabilitats sobre 
el present, mostra el present com un model carregat de valors positius. 

La resta de partits (IC-EV, PSC i PP) parteixen d'un món real insuficient, 
defectuós o incomplet, que presenten com a antimodel carregat de valors nega-
tius. Tot i així, hi ha diferents graus de crítica del món real present. Així, per a IC-
EV la realitat requereix una crítica molt dura que es recolza sobre fets concrets, 
mentre que per al PP, condicionat per un possible pacte de legislatura amb CiU, 
el món real és mes acceptable. D'altra banda, ERC fa una abstracció total del món 
real i remet el seu discurs a un món futur al qual s'accedeix per un procediment 
democratic, harmonios i ideal. 

Per donar credibilitat ais mons possibles els partits polítics també recorren a 
vincular-los a la realitat experimentada pels votants. Aquesta vinculació arriba a 
trencar-se en el cas d'ERC. Aixó fa que el seu món possible s'interpreti com a irre-
alitzable. 

3.2.2. Els procediments emprats per provocar l'adbesió 

Els procediments de l'argumentació son els mecanismes fonamentals que 
permeten els partits connectar els punts de partida, acceptats de manera indiscu
tible per Pelectorat al qual s'adrecen, amb la proposta de futur que cadascun d'ells 
promet. Tot i el seu paper rellevant, els partits presenten molt poca varietat en 
Tus d'aquests procediments. El cas mes extrem és el d'ERC que prácticament es 
limita a mostrar el món futur promés sense intentar validar la seva proposta. Així, 
el pas cap al món possible es fa mitjangant una estructura basada en la realitat de 
successió per proximitat que enlia^a el món present amb el món futur. La proxi-
mitat ve donada a través d'una fotografía on apareixen Colom i un avi. Com mes 
proxims están en l'espai i en el temps dos fets, dos valors... comparables, major 
és el grau de cohesió que s'estableix entre ells. Per tant, tendim a relacionar els 
dos personatges, que pertanyen a dos mons diferents, en el sentit de la mínima 
distancia temporal i espacial. Així, en el discurs d'ERC es tracta de fer proxims dos 
fets molt allunyats, tant en l'espai com en el temps, pero que s'uneixen a través 
d'una imatge comuna com és una fotografía que ve reforjada per la presencia 
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d'un personatge comú: el presentador del present empine és després Favi del 
món futur. 

Peí contrari, CiU és el partit que presenta una major varietat en els procedi-
ments. Els lligams utilitzats per CiU varíen segons l'espot i el tema tractat. En el 
primer espot (qualitat de vida) Pujol recorre a una serie de gent, básicament 
estrangers i universitaris, com a model de gent que ha escollit viure a Catalunya. 
D'aquesta manera, apareixen un lloc de quantitat i un de qualitat connectats mit-
jan^ant una successió causal que és la que porta a la «joia de viure». 

En el segon espot (solidaritat/formació) Pujol apareix envoltat de joves. Aixó 
comporta l'existéncia de dos lligams diferents, el primer deis quals és un Uigam 
de successió per aproximado. Com mes próxims están en l'espai i en el temps 
Pujol i els joves, mes gran és el grau de cohesió que s'estableix entre ells. Per tant, 
tendirem a relacionar Pujol i els joves en el sentit de la mínima distancia tempo
ral i espacial. Entre Pujol i els joves s'estableix una relació causa-efecte que esde-
vé mes o menys consistent en fundó de la major o menor proximitat entre els 
interlocutors. 

El segon iligam está mes relacionat amb el contingut i amb una certa analo
gía conceptual entre Pujol i els joves. És a dir, a partir de la semblanza d'esperit 
que hi ha entre Pujol i els joves, es pot fer creure que ja que Pujol i els joves son 
semblants en molts aspectes també ho son en la seva joventut d'idees i projectes. 
Aquesta analogía és recolzada en Inexperiencia en comú i la igualtat de tractament 
espacial, ja que el principi d'inércia i de reciprocitat donen la mateixa mesura a 
Pujol i ais joves. La intenció d'aquest espot és apropar Pujol ais joves i legitimar
lo per parlar de temes relacionáis amb el jovent. Aixó provoca que Pujol perdi 
cert protagonisme per poder vincular-se millor a aquests temes. L'espot referit a 
Ja cultura» té moltes semblances amb Panterior. En tots dos, Pujol utilitza els joves 
(que son els mateixos que en Pespot anterior) per dotar-se d'autoritat suficient 
sobre la materia que tracta. També utilitza una definido explicativa, per acumu
lado, que exclou qualsevol altra definido. 

El gran eix que articula Pespot «Futur de Catalunya- és la promesa d'un futur 
millor. Per arribar a aquesta argumentado es parteix d'un moment present i es 
defineix el futur a qué es vol arribar. Aquest pas té una gradado. 

El present i el futur están caracteritzats peí binomi filosófic on el present tin-
dria un valor positiu i el futur será positiu si no es perd la identitat, i negatiu si 
no té els valors d'identitat que el candidat defineix com a fonamentals. Pero el 
binomi filosófic es trenca mitjan^ant una contradicció assumida. Per a Pujol, assu-
mir Europa comporta assumir-ne també el desenvolupament, pero el desenvolu-
pament genera pobresa i aquesta no ha de ser assumida per Catalunya. En poques 
paraules, es tractaria d'assumir únicament alió que és positiu d'Europa sense per-
dre la identitat propia de Catalunya. 

L'espot dedicat a Phabitatge i a la gent gran es basa principaiment en xifres, 
amb les quals es pretén arribar a una aparent demostrado basada en una coe
xistencia simbólica. Aquesta coexistencia simbólica intenta aconseguir una imat-

L 
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ge d'objectivitat i, consegüentment, que relector interpreti com a válids i lógics 
els seus arguments. Pujol, com en altres espots anteriors, apareix rodejat de gent. 
Aquesta situació comporta una successió per aproximació. El referent comú que 
uneix Pujol i la gent que l'envolta és la Generalitat, a la qual recorre com a sím-
bol. Pujol, en aquest cas, es presenta com un home mes per tal d'identificar-se 
amb la massa. 

L'espot referit ais pagesos tracta de definir la vida al camp, si bé la gent que 
hi ha amb Pujol no sembla representativa d'aquest sector social; tot i així, hi ha 
una sinécdoque visual on la part significa tot el conjunt. 

L'espot en qué apareixen Roca, Duran i Pujol és el mes ric visualment. En 
primer lloc, analitzarem les argumentacions que defensen cadascun deis candi
dats, i després analitzarem les imatges. Els tres candidats teñen un tractament simi
lar: visualment, tots apareixen en un pía mig amb la bandera catalana darrere com 
a testimoni de la seva identitat. Els tres candidats son representants d'una matei-
xa esséncia i forma de pensar. Hi ha, dones, una coexistencia acte-esséncia, enca
ra que en un ordre creixent, de menys a mes important i establint-se entre ells 
una relació de successió per analogía visual. 

Roca remet a l'autoritat de Pujol i de la bandera catalana. El vot apareix com 
una estructura basada en la realitat de successió causal (el vot és la causa que pro
voca tots els efectes que presenta Roca). Duran es fonamenta en la representado 
del partit. També presenta una successió causal per demanar el vot que, Uigat a 
la metáfora de futur aproxima el present al futur desitjat: «ara» relector pot deci
dir el futur. 

Pujol defineix el món possible general on es desenvolupa l'espot. Hi ha una 
relació causal entre el somni de Pujol referent al món possible futur de Catalunya 
i el vot que en possibilita la realització. Hi ha una figura de presencia fonamen-
tada en una estructura lógica que fa que hi hagi una transferencia entre les carac-
terístiques del somni i les de la realitat a través del vot. 

Visualment i auditiva, hi ha constants repeticions amb una mateixa cadencia 
per aconseguir un efecte d'emotivitat en Pelectorat. En el primer espai (fins al dis-
curs de Roca) es recorre a Pautoritat de la tecnología i deis mitjans de comunica-
ció de massa per connotar el partit de valors de modernitat, encara que amb uns 
indicis tautológics (apareixen en una pantalla les imatges del mateix acte que es 
projecta). Hi ha un encadenat de Tare del Triomf que enllaca amb Pujol envoltat 
de banderes catalanes i pantalles digitalitzades. Aixó és un lligam d'autoritat diri
gida cap a Pujol i al qual s'afegeixen uns valors de dinamisme i de ritme. També 
hi ha diversos transvasaments d'autoritat mitjancant foses entre Pujol, la multitud 
i les banderes catalanes. Paral-lelament, es recorre a diferents foses entre imatges 
del mateix Pujol. Hi ha trávelings i foses constants entre Pujol, el públie, bande
res catalanes i banderes del partit, tot i que el major protagonisme el té Pujol. Hi 
ha una aproximació analógica entre Pujol, les banderes i diverses iMustracions 
com Pare del Triomf i una noia somrient. 

El segon bloc (fins que parla Duran) está dominat per una massa heterogé-
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nia (socialment i en relació amb l'edat i el sexe) que envolta Pujol. La massa con
diciona una sinécdoque per aproximació, ja que es defineix Catalunya a partir 
deis assistents a l'acte. Amb aqüestes imatges s'intenta una transitivitat d'autoritat, 
sense recorrer a la bandera catalana. La tercera part és igual que la primera. 

La resta deis partits fan un ús mes equilibrat deis procediments. Així, en el 
PP basa la seva argumentado en procediments d'enlla^ basats en la realitat. El 
mes emprat és el de successió causal (»Su voto puede ser decisivo en este momen
to...», «...Del seu vot depén...»). Aquest lligam, que estableix una solidaritat entre 
la realitat i els casos particulars que es presenten, varia en fundó de les estructu
res argumentatives emprades, ja siguin aqüestes de successió o de coexistencia. 
En aquest cas, recorren a la pretesa successió o unió entre un fenomen i les con-
seqüéncies o les causes que se li atribueixen. 

En segon lloc, trobem un enllag de coexistencia que associa una persona 
amb els seus propis actes. L'enlla£ persona-acte permet unir els votants amb Pac
te de votar: «Si votes peí PP serás responsable». L'acte pot ser jutjat des de dos 
punts de vista: valorant Pacte per arribar a Pautor, i valorant Pautor per arribar a 
Pacte. En aquest cas, s'ajustaria mes al primer, ja que per al PP Pacte de votar, pre-
jutjat com a honest i válid, fa que Pautor s'ennobleixi amb el seu comportament 
i es beneficü deis valors atribute al propi acte de votar. 

Aquest tipus d'argumentació és també utilitzat des d'altra perspectiva (»Y yo 
le quiero pedir su voto para el Partido Popular»). En aquest cas predomina la valo
rado de Pautor per arribar a Pacte. Aquesta argumentado comporta el principi 
d'autoritat que, per ser eficag, requereix el suport d'uns criteris convencionalment 
pertinents que, en aquest cas, venen donats per les imatges d'una sobria i con
vencional biblioteca que envolta Aznar, la qual es prioritza mitjangant Pus de la 
técnica del zoom. Entre Aznar i la biblioteca s'estableix un enllac que facilita el 
transvasament deis significáis atorgats al símbol (la biblioteca) a alió que és sim-
bolitzat per tal d'atribuir respectabilitat a la figura d'Aznar. El fet que sigui la imat-
ge i no la paraula la que marca aquest transvasament simbólic fa que el perso-
natge gaudeixi, per part de Penunciatari, d'un certa qualitat emotiva augmentada 
per la presencia que el símbol visual dona a alió que simbolitza, tot aproximant 
el candidat a Pentorn físic de Pelectorat. 

D'altra banda, hi ha una utilització mínima deis procediments de disasso-
ciació («El Partido Popular, un partido catalán...»). L'únic que s'utilitza és la defi
nido descriptiva que margina altres tipus de possibles descripcions considerades 
no pertinents peí partit. Es tracta d'un procediment de disassociació que intenta 
trencar elements consideráis normalment com components d'un tot per tal de 
crear noves associacions. El que fa aquest argument és definir el PP com a cátala, 
encara que descontextualitzant-lo de tota la resta de possibilitats que aquest argu
ment podría aportar. 

Caldria destacar també la utilització de sillogismes com per exemple, «...a 
Cataluña le va bien cuando a España le va bien» o «Y sabemos comprometernos 
con todos los pueblos de España en hacer una gran Cataluña y una gran España». 
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En ambdós casos s'introdueix Pespanyolitat de Catalunya en el sentit que el 
benestar de Catalunya és degut al fet que és una part d'Espanya. 

Per últim, s'ha de resaltar la utilització d'un lligam purament formal sense cap 
contingut (»Y es desde ese compromiso y desde esa capacidad desde la cual noso
tros sabemos que...» en el qual únicament es repeteixen paraules pero sense cap 
criteri). És una successió forjada per una simple analogia formal en el pía de Pex-
pressió que vincula dues parts del discurs amb una ficticia relació causal. Fins 
aquí el discurs mantenia una simetría basada fonamentalment en la realitat, aquí 
es trenca el fil del discurs i es passa a un altre tipus d'argumentació. 

La segona part de l'espot és basicament visual i serveix de reforg a les parau
les dites abans per Aznar, és a dir, tracta d'il-lustrar els arguments d'Aznar tot ser-
vint de refor^ visual d'aquests. 

A partir d'aquí, totes les paraules de la veu en offsón exemplificades amb la 
seva corresponent imatge: el carácter polisémic de la imatge és automaticament 
restringit mitjan^ant la paraula a la qual es vinculen les imatges per proximitat o 
sobreposició, per exemple: Una escola primaria: «Murada a un projecte pie d'es-
peran^a»; Una capotada i una plantado d'arrós: «orgullosos de la nostra historia»; 
Un joc de banderes que va de la bandera espanyola a la catalana: «és possible 
entendre avui Catalunya». 

Cap al final de la campanya, el PP va introduir un segon espot amb unes 
característiques peculiars derivades d'aquest fet. 

En aquest espot, Tautoritat d'Aznar es formalitza des de les primeres imatges 
i ve reforjada per la presencia d'una pintura a Poli on es presenta el símbol del 
Partit Popular continguda dins un marc barroc. D'aquesta manera s'intenta enno-
blir el símbol del partit, atorgant-li les connotacions d'artisticitat i qualitat própies 
de la tradicional obra única. La pintura, sobrevalorada per un focus de llum, atrau 
l'atenció cap a ella fins que Aznar queda situat en un segon pía, encara que bene-
ficiat per les connotacions própies d'una obra d'art. Dona una imatge d'elitisme 
cultural 

Els tres primers espots del PSC comencen amb una petita ficció en qué es 
presenta un fet que podem considerar suposat en relació amb un públic no afí, 
pero que esdevé un fet convingut quan es presenta a un públic afí al partit poli-
tic. Aquest fet amb possibilitats d'una doble interpretado és una hipotética victo
ria electoral de la dreta. La presentado d'aquesta ficció pretén, partint d'un acord 
general, estructurar la realitat a través d'un antimodel, el qual produeix un efecte 
de rebuig. L'argumentació per a l'antimodel es basa en el fet d'atribuir una con
ducta a aquest antimodel perqué l'electorat s'esforci a diferenciar-se'n. 

Un altre recurs molt utilitzat peí PSC és l'enlla^ de coexistencia persona/acte: 
«Joaquim Nadal. Jo sóc una persona enormement treballadora, enormement exi-
gent, molt crítica amb mi mateix, [...]. Jo sóc un polític realista, que toca de peus 
a térra, que coneix els problemes, que vol connectar amb la gent, que connecta 
amb la gent [...]». Nadal es presenta a si mateix com un messies, com un heroi 
carregat de valors positius Uigats a la seva persona. Tracta d'aconseguir l'autoritat 
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necessária per poder garantir el món possibie. Aixó ho aconsegueix creant un 
entorn d'imatges que li atorguin una certa categoría, per exemple: el fons d'una 
biblioteca... 

També cal destacar les definicions, tant positives com negatives, que fa Nadal 
tant d'ell i el seu partit com deis seus oponents: «Honestedat. Jo em sentó d'es-
querres i m'hi sentó perqué ho he aprés, primer, en un estil personal d'austeritat, 
d'honestedat, d'exigéncia en un mateix, de voler vestir senzill, de no ser aparatos 
[...]». «El Partit Popular s'ha agafat Catalunya com un camp d'assaig, com un labo-
ratori. Ha de guanyar les eleccions generáis, les vol guanyar, tothom diu que les 
guanyará, pero s'ho ha d'assegurar i a Catalunya no s'ho assegura. [...]». «Catalunya 
de dretes? A poc a poc Catalunya s'ha convertít en el patrimoni només d'uns 
quants. En un patrimoni patriótic, teóric. Tothom, o molta gent, millor dit, ha pen-
sat que Catalunya no és ben bé de tothom, és mes de Convergencia que deis 
altres [...]». «Catalunya d'esquerres. El nostre catalanisme defineix una Catalunya 
que vol ser una Catalunya per a tothom [...]». 

Els dos últims espots, en els quals apareix Felipe González, presenten uns lli-
gams lleugerament diferenciats deis anteriors per la relleváncia que donen a la 
imatge respecte al text. És per aixó que és necessari fer dues análisis comple-
mentáries: d'una banda, la imatge i, de l'altra, el text. 

Des del punt de vista de la imatge, al Uarg de tot l'espot trobem una serie de 
sobreposicions entre Nadal, González i el públic assistent al míting. Existeixen 
diferents variants d'aquestes foses i cada una d'elles té un significat argumentatiu 
diferent: 

• Al comen^ament de l'espot hi ha un encadenat entre imatges de González 
i del públic. Es tracta d'un enlla^ basat en la realitat de coexistencia simbólica que 
cal entendre-la a l'interior d'una visió mítica o especulativa? L'argumentació 
simbólica requereix que l'enllac simbólic estigui sólidament institucionalitzat, con-
sensuat entre l'auditori. Així, la profusió de banderes catalanes enarborades porta 
fácilment a inferir-ne una idea de catalanitat. El símbol dona «presencia» a alió que 
simbolitza: González durant el míting anomena Nadal i simultániament se 
sobreimpressiona la imatge d'aquest a la pantalla. 

D'altra banda, la relació de participado que s'estableix entre el símbol i alió 
simbolitzat suscita un «irracional» fervor i emotivitat, que s'identifica amb una idea 
concreta. Per exemple, en l'espot del qual parlem, la gent crida contínuament 
davant de paraules dites per Nadal o per González; si aqüestes paraules es tra-
guessin de context no mourien a cap entusiasme. 

• Les foses entre Felipe González i Nadal produeixen un transvasament de 
contingut no neutre. Es tracta d'un enllae amb estructures quasi lógiques d'iden-
titat. Segons la regla de justicia, qui comenta la imatge transmet el poder, l'auto-
ritat que se li atribueix socialment, a un segon individu, i es produeix un trans
vasament unidireccional que comporta vinculado i compromís. 

3. Ch. Perelman i L. Olbrechts-Tyteca, Tratado de la argumentación. La nueva retótica, Madrid, 
Gredos, 1994. 
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• En les foses entre Nadal i el públic es produeix un intercanvi mitjan^ant 
estructures lógiques de reciprocitat que provoquen reforg entre elles. És una figu
ra de comunió que es reforga per crear o confirmar aquesta comunió amb Faudi-
tori. 

Una altra figura present es produeix quan Felipe González anomena Nadal i 
apareix la imatge d'aquest. Es tracta d'una figura de presencia, que aconsegueix 
que Fobjecte del discurs estigui present a la ment de Fauditori. 

La imatge en qué apareix Nadal amb una llum en diagonal, si bé técnicament 
és un simple efecte óptic, en la mesura en qué és utilitzada intencionadament en 
el discurs es transforma en una clara figura retórica que, mitjan^ant una trans
ferencia de coexistencia simbólica, es proposa dignificar la figura de Nadal. 

La imatge de Nadal projectada en una pantalla gegant installada a Finterior 
de la sala on té lloc un míting esdevé una estructura quasi lógica que, en ampliar 
el candidat, el sobrevalora. Aquesta sobrevaloració ve determinada per la dimen-
sió, la centralitat i la situado elevada, i també per Fus de tecnologies a les quals 
s'atorga un lloc de qualitat. 

En les imatges i en el so hi ha una presencia continua de la massa electoral 
fins al punt que aquesta es converteix en un personatge principal amb suficient 
autoritat per legitimar els actors candidats. El recurs a la massa és un lloc comú 
de quantitat peí qual s'afirma que una cosa val mes que una altra per raons quan-
titatives. En enunciar un lloc de quantitat establim una jerarquia de preferéncies, 
de valors moráis, sobre fets concrets. Nadal, en el segon espot, se serveix del lloc 
de quantitat per legitimar el dret a governar que té Fesquerra: «Guanyar Fesque-
rra vol dir guanyar la majoria». 

Des del punt de vista del text, el discurs de Felipe González dona una 
importancia cabdal al lloc de quantitat. Intenta contínuament fer trilogies, com pot 
observar-se clarament en els dos primers parágrafs del seu discurs. Aquests pará
grafs presenten un món possible desitjat. Constitueixen, a mes, la primera part 
d'un sillogisme que es completa amb el quart i el cinqué parágrafs. La transició 
entre les dues parts es fa a través duna estructura formal i, per tant, sense cap 
contingut real. La connexió formal vol donar una aparenta lógica a Fargumenta-
ció: en els últims parágrafs González utilitza definicions de Nadal de manera insis-
tent i repetitiva amb la intenció de transmetre-li Fautoritat necessária per aconse-
guir el món possible plantejat. 

En el discurs de Nadal es parteix d'un fet experimentat per aconseguir un 
enlla$ de coexistencia entre persona i acte. Amb aquest enllag es produeixen uns 
transvasaments de qualitat entre els tenues que teñen per objectiu investir de dig-
nitat el carácter de la persona a partir deis seus fets o viceversa. Nadal es presenta 
com a constructor del món possible, que ja ha estat préviament investit d'autori-
tat per González. En tot el seu discurs es veu un raonament d'aparen^a formal 
que intenta únicament una identificado empática amb el públic a través de sim-
bologies i d'hipérboles amb referents místics. 

En la proposta d'IC-EV el nexe d'unió entre ambdós mons és Fedifici de la 
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Generalitat, símbol de continuftat i que únicament es modifica cromáticament. 
L'aparició d'aquest símbol en ambdós mons permet inferir que alio que és nega-
tiu no és la institució própiament dita, sino les persones que la gestionen. 
S'estableix d'aquesta manera un Iligam que encadena persona-acte-esséncia basat 
en la realitat de coexistencia per la qual les qualitats de la persona es transmeten 
ais seus actes i aquests modifiquen resséncia. Per tant, si les persones que ges
tionen la Generalitat son negatives, els seus actes també ho serán, i aixó ho trans-
metran a resséncia de la Generalitat, expressada en blanc i negre. En canvi, si 
aqüestes son positives, els seus actes ho serán, i la institució, també. En aquest 
segon cas, la institució está representada en color. 

En Pexplicació del món real s'intenta una demostrado basada en la imatge 
analógica de fets simbólics. Les imatges sobreimpressionades en Pediría de la 
Generalitat actúen de proves consensuades per demostrar que les seves argu-
mentacions es basen en fets reals corroborables. 

Pragmáticament, la utilització d'aquestes imatges comporta un món compar-
tit que prové de Pexperiéncia directa de Pauditori. Pero es detecta una falsa ana-
logia, ja que les tres ultimes imatges son molt diferents de les tres primeres. A tra
vés de la llei de la inercia, Pauditori arriba a acceptar relacions que no son de la 
mateixa categoría que les anteriors. En el cas de Pespot d'IC-EV aixó succeeix en 
la presentado del món present negatiu. En aquesta presentado es posen en un 
mateix nivell fets de diferent natura com son els grans negocis i la conxorxa polí
tica. Els grans negocis son fets experimentáis, mentre que la conxorxa política és 
un fet suposat que Pelectorat tendira a considerar com a experimental seguint 
aquest procediment explicat. 

Aquest tipus d'argumentació utilitza enlla^os basats en la realitat mitjan^ant 
una coexistencia simbólica que marca la relació entre el símbol i alió simbolitzat. 
La seva eficacia requereix que Penllag simbólic estigui sólidament institucionalit-
zat i consensuat entre Pauditori. Sois així podem acceptar la for^a persuasiva del 
símbol. 

Contrariament a la presentado del món real, per a la demostrado del món 
possible proposat no es recorre a les imatges, sino a la paraula. Aquesta opció 
s'explica peí fet que els valors que el poblen, eminentment abstractes, no adme
ten la traducció icónica. D'aquí ve que en aquest espot la paraula escrita apare-
gui com a símbol visual. L'escenificació de Pentrada de paraules escrites per les 
finestres del palau de la Generalitat és visualment explícita i tracta de representar 
els nous continguts que es donen a la institució. Aquí també s'estableix una coe
xistencia persona-acte-esséncia. L'entrada de les paraules per les finestres com
porta una presumpció de credulitat natural en el sentit que tot alió que entra ho 
ha de fer per obertures. 

Els enunciats verbals pronunciáis pels diferents membres d'IC-EV aquí també 
presenten un lloc de quantitat que es fonamenta en un binomi fílosófíc i mit-
jan^ant el qual es dona valor positiu a tot alió que es relaciona amb coses petites 
i, conseqüentment, preñen un carácter negatiu les qualifícades de grans. 
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D'aquest espot cal destacar la nuMa personalització deis candidats. Totes les 
persones exposen el mateix missatge i l'expliquen amb les mateixes paraules. La 
repetició fa que el missatge adquireixi mes importancia i estigui per damunt deis 
candidats que el vehiculen. En aquest cas, el principi d'autoritat no el marca la 
persona sino la institució, cap persona és autora del missatge, sino que ho és el 
conjunt. En el fons d'aquesta argumentado trobem una estructura quasi lógica d'i-
dentificació de tots els candidats amb el mateix missatge. D'altra banda, Paudito-
ri, en relacionar la repetició amb un lloc de quantitat, n'infereix el sentir de la 
majoria i s'identifica amb aquesta. 

En termes generáis, sempre hi ha un personatge, la identitat del qual consti-
tueix el lligam principal per transmetre autoritat i credibilitat a les propostes deis 
mons possibles. Aquests personatges poden ser els candidats, com en el cas de 
CiU, ERC y el PSC, el mateix partit polític, com en el cas del PP, o els mateixos 
electors, com veiem en IC-EV. 

Aquest personatge pot consolidar-se o construir-se. En el cas de la consoli
dado (Pujol, Colom), aquesta es fa mitjangant una estructura lógica d'identitat i 
de reciprocitat. La interacció, en el cas de Pujol, es fa a través de la proximitat físi
ca deis joves, els avis, la tecnologia, la bandera catalana i la Generalitat. La rela-
ció establerta entre el líder i Pelectorat vindria també determinada pels actes 
comuns, que fan que ambdós s'identifiquin mútuament. Succeeix el mateix en el 
cas d'ERC, on el procés de reciprocitat es produeix entre Colom i els mitjans de 
comunicació i la tecnologia. 

D'altra banda, la construcció del personatge es dona en els casos en qué Pau-
toritat del partit o del candidat no gaudeix del suficient reconeixement social. Així 
succeeix en el PSC, en qué Nadal, peí fet de ser la primera vegada que es pre
senta, necessita construir Pautoritat a través d'objectes amb connotacions de pres-
tigi/cultura (la biblioteca que emmarca el candidat socialista), o amb el suport 
explícit de persones o entitats alienes (González, la massa de gent, la tecnologia 
i la bandera catalana). 

La diferencia básica entre el PSC i el PP és que el primer utilitza autodefini-
cions per construir-se a través de fets vivencials de Nadal no experimentats per 
altres persones. En canvi, el PP, tot i reproduir Pesquema d'autodefinicions, ho fa 
amb la diferencia que el personatge principal és el partit. IC-EV teñen com a per
sonatge principal Pelector que s'evidencia per si mateix; per tant, no cal que es 
reforci amb autodefínicions. 

Usualment, les definicions son emprades per construir els personatges prin
cipáis. En el cas de CiU, pero, les definicions son utilitzades per concretar els 
valors generáis que presenta en el món possible. Aixó ho fa per validar la seva 
concepció deis termes utilitzats i, consegüentment, eliminar altres concepcions 
que poden desvirtuar el discurs. 

En tots els partits el vot apareix explícitament com un lligam basat en Pes-
tructura real de successió causal per tal de vincular el món present amb la pro
mesa de món futur. 
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Els lligams mes utilitzats son els basats en l'autoritat d'una persona i en els 
casos particulars, els quals no requereixen de l'electorat un raonament gaire com-
plex. No obstant aixd, els tres partits amb mes representació parlamentaria utilit-
zen estructures lógiques de tipus transitius basades en la figura aparent del modus 
ponens que requereixen de rauditori un relatiu esforg d'interpretació. Cal afegir 
que la correcció del modus ponens és sempre aparent. En una análisi mes pro
funda es veuen les irregularitats lógiques, especialment en el cas del PP. 

3*2.3* La interacció deis argumente 

Per ponderar els discursos propagandístics deis diferents partits cal analitzar 
quines interaccions efectúen els arguments, tant peí que fa a la imatge com amb 
relació al text. En el cas de la imatge, aquesta porta, inevitablement, a la sinéc
doque que, en alguns casos, s'evidencia mes amb la il-lustració de mostres molt 
concretes. A vegades, s'intenta superar les limitacions del text amb la utilització 
de símbols visuals (com per exemple la bandera). En la relació entre el text i la 
imatge, normalment aquesta queda supeditada al text. Les excepcions son IC-EV 
i ERC, on imatge i text son complementáries i ambdues col-laboren en la com-
prensió del discurs. 

Habitualment tots els arguments presentats pels partits polítics apareixen pon
deráis entre ells. Els arguments que es volen destacar se sobredimensionen mit-
jangant diferents formules com el color —IC-EV i el PSC— la repetició —IC-EV— i 
l'émfasi en la dicció habitual en CiU. Per contra, ERC i el PP no utilitzen aquesta 
estrategia i presenten tots els arguments en un mateix nivell sense que hi hagi entre 
ells sobrevaloració ni devaluació. Pot donar-se el cas que l'argumentació deis par
tits no arribi a cap conclusió, com de fet passa amb ERC i amb IC-EV, pero, sem
pre que la conclusió apareix, és única i tots els arguments utilitzats col-laboren a 
reforgar-la de manera clara i contundent. Hi ha, en general, una gran simplicitat en 
la presencia de conclusions, ja que cap partit presenta conclusions encadenades. 

L'ordre de presentado deis arguments és molt variable. El menys utilitzat és 
el decreixent, on les argumentacions mes importants son presentades en primer 
lloc i gradualment es passa a les menys importants. Aquesta tria pot estar condi
cionada peí mitjá televisiu, que fa que l'atenció es fixi únicament en els primers 
segons del discurs i la resta quedi supeditada a aquesta primera interpretado, 
encara que té el risc de provocar una pérdua gradual d'interés per part de raudi
tori. A pesar de la idoneítat peí mitjá televisiu l'únic partit que se serveix de l'or
dre decreixent és el PP. Els altres partits utilitzen bé l'ordre creixent, com CiU i 
IC-EV, o bé nestoriá, com el PSC i ERC. 

Excepte IC-EV que es dirigeix básicament a un públic oposat, la resta deis 
partits s'adre^a preferentment a un públic afí o indecís, i per aixó les seves argu
mentacions no necessiten ser reforgades per la demostrado ni recorren ais pro-
cediments adequats per convencer un públic oposat. L'auditori afí i indecís no 
necessita argumentacions solides. 
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4. Conclusions 

En aqüestes conclusions globals del capítol exposarem, d'una banda, l'es-
tructura narrativa básica i, del l'altra, els acords generáis que poblen el món pos-
sible i les argumentacions fonamentals per tal de posar de manifest llur relació: 

En l'estructura narrativa básica del Partit Popular els herois son el propi Partit 
Popular i una Catalunya plural. El seu univers narratiu es completa amb l'objec-
tiu básic que aquesta Catalunya plural sigui representada políticament peí PP. 
Aixó fará una gran Catalunya i una gran Espanya. L'objectiu s'aconseguirá a tra
vés d'un augment del poder polític del PP a Catalunya i amb un major compro-
mis entre Catalunya i Espanya. Aquest partit, en l'ámbit argumentatiu presenta un 
món possible poblat pels valors generáis de pluralitat, centralitat; i pels valors 
concrets de diáleg, pacte, moderado, confianza, compromís i solidaritat. Les 
estratégies argumentatives básiques per provocar l'adhesió son, d'una banda, el 
siHogisme que provoca la relació de dependencia entre Espanya i Catalunya i, 
d'altra banda, les constants definicions que fa el partit d'ell mateix. 

El Partit deis Socialistes de Catalunya presenta un univers narratiu constitu'it 
per l'heroi nosaltres-esquerra. El seu objectiu básic és que guanyi l'esquerra, i, per 
tant, evitar que guanyi la dreta. També es troben alguns objectius secundaris com 
son aconseguir una Catalunya oberta o que Nadal sigui president de la Generalitat. 
El mitjá fonamental per aconseguir aquest objectiu és fer creure que és possible 
la victoria de l'esquerra i recuperar Tentusiasme de l'esquerra a Catalunya, En 
l'ámbit argumentatiu el PSC presenta dos mons possibles oposats. El primer d'ells 
está carregat amb valors positius com son una Catalunya oberta, d'esquerres, 
solidaria, amb Nadal com a president. El segon món s'oposa al primer, es tracta 
d'una Catalunya de dretes que contindrá els valors oposats ais esmentats ante-
riorment Les estratégies argumentatives emprades prioritzen les autodefinicions 
constants que serán o bé, positives o bé, negatives depenent del món possible al 
qual facin referencia. 

En el cas d'Iniciativa per Catalunya-Els Verds trobem un univers narratiu com-
post per un heroi que és el ciutadá. Aquest heroi, pero, remet a un altre heroi que 
és el propi partit que, en aquest cas, és l'encarregat de construir al ciutadá com a 
l'heroi de la historia. L'antiheroi seria el poder que aliena al ciutadá perqué no 
assumeixi el seu rol de protagonista. Els objectius básics son dos: la felicitat per
sonal del ciutadá i la grandesa de Catalunya. El mitjá per aconseguir-los és fer 
creure al ciutadá que la seva felicitat personal comporta la grandesa de Catalunya. 
En l'aspecte argumentatiu trobem que IC-EV presenta un món possible en el qual 
es desglossa la felicitat personal en valors concrets representáis per petites coses 
quotidianes com son el treball per a tothom, la bona administrado deis impostos, 
la guardería de les criatures, la sanitat pública sense Uistes d'espera, la igualtat 
d'oportunitats per a la dona, el dret a l'habitatge o la metadona d'un drogoadic-
te. El lligam argumentatiu fonamental és Pexisténcia d'un binomi filosófic que 
relaciona directament la felicitat personal i la grandesa de Catalunya. També des-
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taca en aquest sentit les continúes relacions que s'estableixen entre les parts (els 
assumptes quotidians deis ciutadans) i el tot (Catalunya). 

En el discurs d'Esquerra Republicana de Catalunya apareix un univers narra-
tiu en el qual l'heroi és Colom en tant que president d'un govern d'ERC a la 
Generalitat. Apareix també un antiheroi format per les altres forces polítiques que 
accepten l'estat de les autonomies. L'objectiu básic que presenta és una Catalunya 
independent que s'aconseguirá a través d'una acció de govern d'ERC basada en 
el paae. En l'ámbitl argumentatiu ERC presenta un món poblat básicament per 
valors de tranquillitat, ordre i tecnología. En el cas d'aquest partit hi ha una 
abséncia d'estructures argumentatives, ja que el seu discurs es basa en una fic-
cionalització de la realitat. 

Convergencia i Unió presenta com a heroi principal Catalunya. El seu objec-
tiu básic és l'augment qualitatiu de les característiques positives de Catalunya 
sobre la base de continuar actuant com s'han fet fins ara. En l'ámbit argumenta
tiu, el món presentat per CiU está poblat principalment per fets valorats positiva-
ment com, per exemple, el bon nivell económic, el bon nivell cultural o la quali-
tat de vida. L'estratégia argumentativa es basa en continúes succesions causáis 
positives. 

Tal com posa de manifest, els valors continguts a priori en les qualificacions 
deis herois, deis objectius i deis mitjans de les estructures narratives son justament 
els que es reforcen mitjan^ant tant els components argumentatius com els proce-
diments en les estructures argumentatives. 



CAPÍTOL 4 

ELS FACTORS DE VOT 
EN LES ELECCIONS AUTONÓMIQUES DE 1995 

JOAN FONT i MAMONA FERRER 

1. Introdúcelo 

Fins fa un parell de décades, el vot deis ciutadans europeus era molt estable 
i fácilment pronosticable. Algún politóleg havia arribat a dir que el millor pronós-
tic electoral que es podía fer, sense necessitat de cap enquesta, era que els par
tits repetirien el resultat de l'elecció anterior. Els augments i davallades mai ana-
ven mes enllá d'uns pocs punts percentuals, donat que es tractava de vots que 
reflectien la pertanyenga i el sentiment d'adscripció a grups socials i, per tant, can-
viaven molt rarament. En les darreres décades, s'estan produint canvis significa-
tius en aquest terreny. Els sentiments d'identificació col-lectiva s'han debilitat, 
sigui per majors dosis d'individualisme o per l'existéncia de múltiples sentiments 
de pertanyen^a simultanis. Com a resultat, la volatilitat electoral ha crescut, 
donant lloc a fenómens de desalineament i realineament electoral i avui és mes 
probable trobar-se canvis electorals mes sobtats. 

Aixó no implica que aquells factors estructuráis que tradicionalment havien 
permés predir el vot amb gran certesa, hagin deixat de ser importants avui. Sense 
ells resulta impossible explicar el comportament electoral i, de fet, quan compa
ren! els electorats de qualsevol deis grans partits europeus seguim observant com 
la classe social i cada una de les grans divisóries socials própies de cada país 
segueixen marcant de manera decisiva els perfils d'aquests electorats. Pero men-
tre aquests grans factors estructuráis ens resulten essencials per entendre la con-
tinuítat en els diversos arrelaments socials deis partits, necessitem cada cop mes 
d'aquells factors que ens ajuden a entendre aquests creixents canvis electorals. 
Ni Pestructura social, ni les grans preferéncies ideológiques d'una societat ens 
permeten entendre el canvi electoral a curt termini, en tant que elles mateixes 
son variables que canvien a ritme molt lent. Per tal d'entendre aqüestes 
oscillacions electorals precisem del qué, generalment, anomenem factors con-
junturals (lideratge, situació económica), que com el seu propi nom indica, es 



142 JOAN FONT I MARIONA FERRER 

transformen amb major facilitat i ens permeten comprendre millor la creixent 
volatilitat electoral. 

Tot i que, generalment, els factors estructuráis ens ajuden a entendre millor 
restabilitat electoral i els factors conjunturals del canvi, aqüestes no son relacions 
necessáries. Hi ha períodes de transformació accelerada d'una societat que poden 
donar lloc a canvis electorals sobtats generats per elements de carácter estructu
ral, així com hi ha períodes on els factors de conjuntura romanen estables i con-
tribueixen mes a entendre restabilitat que el canvi. Com veurem, en part, aquest 
será el cas en les eleccions autonómiques catalanes de 1995. 

Les eleccions de 1995 no serán excepcionals en aquesta presencia de factors 
estucturals i conjunturals. Pertanyences sociológiques i afinitats ideologiques, en 
temes nacionals i socioeconómics, seguirán estructurant la tria electoral deis cata-
lans, com ho han fet en anteriors ocasions. Temes potencialment mes canviants, 
com la valorado de líders polítics o de l'acció de govern de la Generalitat, afec
taran també la decisió electoral. Pero en la major part d'aquests terrenys, l'elecció 
de 1995 presenta mes elements de continuitat que de canvi. No hi ha hagut trans-
formacions radicáis de la societat catalana ni deis seus valors, la tasca de govern 
de la Generalitat segueix mereixent l'aprovació generalitzada deis catalans i qua-
tre deis principáis candidats son els mateixos que l'any 1992. Ara bé, la convo
catoria de 1995 presenta també algunes novetats respecte a les eleccions anteriors, 
com la influencia de la política estatal o el nou candidat del PSC (capítol 2). 

Per tal de valorar l'impacte d'alguns d'aquests factors en la decisió electoral 
de 1995 estructuraren! l'análisi a partir deis elements estructuráis i conjunturals.1 

Per a cada un d'ells ens interessará veure en quina mesura ens ajuden a entendre 
la definido deis electorats tradicionals de les principáis forces polítiques catala
nes, pero també com han incidit en produir els canvis mes significatius de 1995 
(retrocés relatiu de CiU i, en menor mesura, del PSC i increments del PP i, en 
menor mesura, d'IC i ERC). 

L'análisi es basa fonamentalment en dues enquestes del CIS. Quan no diguem 
el contrari, estarem treballant amb l'enquesta 2.199, de carácter postelectoral i el 
treball de camp de la qual tingué lloc el mes de novembre 1995.2 En algunes oca-

1. Aixó no implica que elements característics del comportament electoral deis catalans, com la 
tendencia al vot dual o a l'abstenció diferencial hagin desaparegut en aqüestes eleccions. De fet, tant 
les dades agregades com l'análisi de les enquestes mostren que ambdós fenómens van estar encara 
presents en aquesta convocatoria. Pero en aquest cas ens oblidarem del comportament en eleccions 
legislatives i, per tant, d'aquests fenómens que ja hem estudiat en altres llocs: J. R. Montero i J. Font, 
«El voto dual: lealtad y transferencias de voto en las elecciones autonómicas», a Equip de Sociología 
Electoral, L 'electoral catata a les eleccions autonómiques de 1988:Opiníons, actituds i comportaments, 
Barcelona, Fundació Jaume Bofíll (Estudis electorals, 10), 1991; F. Pallares i J. Font, «Las elecciones 
autonómicas en Cataluña, 1980-1992- a P. del Castillo, Comportamiento político y electoral, Madrid, 
CIS, 1994. 

2. Treballem principalment amb l'enquesta postelectoral, tot i disposar de menys informado acti-
tudinal que d'altres, dones és Túnica on es recullen els comportaments electorals definitius. Fitxa téc
nica: Estudi 2.199, enquesta realitzada peí CIS entre el 28 de novembre i el 5 de desembre de 1995 a 
una mostra representativa de 1.600 catalans majors d'edat. 
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sions farem referencia també a Penquesta 2195, d'octubre de 1995, on apareixen 
informacions complementáries sobre la percepció de la situado política espanyo-
la, la valorado de polítiques sectorials de la Generalitat o la valorado de líders 
polítics catalans.3 

2. Els factors estructuráis 

Els factors estructuráis son encara determinants per ajudar-nos a dibuixar, a 
grans trets, els perfils sociopolítics deis electorats i per explicar-nos perqué els 
votants s'identifiquen mes amb un partit polític determinat o perqué existeix Pabs-
tencionisme estructural. A mes, i no menys important, l'eix ideológic, amb els con-
ceptes esquerra, centre i dreta, actúa com un element «socialitzador» de la políti
ca, és a dir, ajuda a configurar la percepció de la política deis ciutadans. Els 
electors utilitzen aquests conceptes per ubicar-se políticament i per situar ais 
mateixos partits en l'espai de competencia política i, en darrer terme, per discri
minar entre les ofertes partidistes. 

En el moment actual, els factors estructuráis clássics han perdut la seva 
relleváncia explicativa tradicional per diverses raons com, per exemple, els can-
vis en les estructures socials, la incidencia deis mitjans de comunicado de mas-
ses, l'aparició deis temes de la nova política, o la pérdua d'identitat partidaria i/o 
de consciéncia de classe entre sectors significatius deis electorats occidentals. No 
obstant, aixó no implica que els factors estructuráis deixin de teñir un rol impor
tant en 1'explicació del comportament polític, perd aquests es veuen mediatitzats 
per la complexitat de les societats contemporánies i per la diversitat que es pro-
dueix en la interacció social i la decisió de vot (o d'anar o no a votar). 

En Pestudi que ens ocupa hem decidit dividir els factors estructuráis en tres 
grans categories: d'una banda, les variables sociodemografiques clássiques; d'al-
tra, les ideologiques, relacionades amb el cleavage tradicional esquerra-dreta; i 
per últim, les referents a Peix d'identitat nacional, variables que históricament pre
ñen una especial relleváncia per caracterizar les actituds polítiques de la pobla
do catalana, així com l'estructuració del sistema de partits i el comportament elec
toral a Catalunya. 

2.1. Les variables sociodemografiques 

A partir de Penquesta postelectoral del mes de novembre de 1995 analitza-
rem la interrelació entre les variables edat, genere, situació laboral, religiositat i 
nivell d'estudis amb el comportament electoral. 

Els diferents rols que desenvolupen Phome o la dona en el si de la societat 
poden condicionar les pautes de comportament electoral o de percepció de la 

3. Fitxa técnica al capítol 2. 
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política, aquesta última considerada tradicionalment en l'esfera del món masculí. 
Quant a la mobilització electoral, les dones s'abstenen mes que els homes (repre
senten el 54% deis abstencionistes, quadre 1). Amb referencia al suport partidis
ta, CiU és Túnica forga política que aconsegueix mobilitzar mes electorat femení 
que masculí amb una diferencia de 10 punts, mentre que ERC mostra una major 
capacitat mobilitzadora entre l'electorat masculí. 

Quadre 1 

PERFIL SOCIODEMOGRÁFIC DEIS ELECTORATS 

(% verticals) 

Genere 
Home 
Dona 

Edat 
18-25 
26-40 
41-60 
Mes de 60 

Estudis 
Primaris 
Secundaos 
Superiors 

Sttuaftó íahnraí 
Actius 
Jubilats 
Aturats 
Estudiaras 
Mestresses de casa 

Keii^ ' * < • . < 1H1 

No creient 
Católic no practicant 
Católic poc practicant 
Católic molt practicant 

Total 

51 
49 

17 
28 
29 
26 

62 
25 
11 

46 
21 
9 
6 

18 

13 
44 
24 
18 

(n) (1.595) 

CiU 

44 
56 

13 
25 
28 
34 

65 
22 
10 

46 
24 
5 
5 

20 

4 
42 
25 
27 

(479) 

PSC 

53 
47 

8 
27 
36 
29 

70 
22 
7 

44 
27 
7 
3 

19 

9 
47 
32 
12 

(212) 

JC-EV 

56 
44 

20 
41 
33 
6 

43 
35 
21 

57 
7 

22 
6 
8 

36 
55 
3 

_ • 

6 

(66) 

ERC 

59 
41 

30 
34 
28 
8 

45 
41 
14 

53 
7 
9 

17 
14 

27 
58 
11 
4 

(111) 

PP 

57 
43 

10 
25 
31 
34 

56 
21 
21 

41 
28 
14 
2 

15 

2 
33 
23 
39 

(83) 

Abstenc. 

46 
54 

30 
34 
26 
15 

60 
28 
11 

48 
14 
13 
7 

18 

20 
48 
19 
12 

(391) 

Per edats trobem també algunes diferencies signifícatives. Respecte a la par
ticipado electoral, seguint la pauta habitual en anteriors processos electorals, hi 
ha mes abstencionistes —tant entre els abstencionistes profunds com en l'electo
rat desmobilitzat respecte a les eleccions de 1992— entre els grups d'edat de 18 
a 40 anys. Tanmateix, entre el grups de mobilitzats en les eleccions de 1995 que 
no havien votat en els comicis anteriors, hi ha un pes important deis votants joves, 
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aixó a causa de la incidencia deis electors que voten per primer cop. Aquests nous 
votants joves divideixen el seu vot preferentment entre ERC i CiU, en un 20% i un 
22% respectivamente en menor mesura,el PSC. Si considerem les dades en termes 
relatius cal destacar l'alt grau de captació de nous votants joves que té ERC. Cal 
esmentar també que un 32% deis votants que podien votar per primer cop en 
unes eleccions autonómiques decideixen no fer-ho. En aquest mateix grup d'edat 
IC-EV aconsegueix mobilitzar especialment electors abstencionistes en les elec
cions anteriors de 1992, i per contra, mobilitza pocs votants nous. En general, en 
la franja d'edat entre 18 i 40 anys trobem bona part deis votants d'IC-EV (espe
cialment entre el grup de 25 i 40 anys) i d'ERC (menors de 25 anys). Les tres for-
ces polítiques restants, CIU, PP i PSC teñen un electorat de mes edat que se sitúa 
entre eis 41 i els 60 anys o mes. 

Per nivell d'estudis, el PSC i CiU son les dues forces polítiques que aconse-
gueixen mobilitzar entre el seu electorat mes persones amb estudis primaris, men-
tre que IC-EV i ERC en mobilitzen menys, i reben mes suport de persones amb 
estudis secundaris o superiors. Els electorats respectius del PP i IC-EV teñen el 
nombre mes elevat de persones amb estudis superiors. Respecte a la situado labo
ral trobem també algunes diferencies significatives. El PP, PSC i CiU son els partits 
que aconsegueixen atreure entre els seus electors mes percentatge de població 
jubilada. L'atracció de població jubilada en el cas de CiU i del PP s'explica en les 
postures generalment mes conservadores en persones de mes edat, pero el suport 
que rep el PSC segurament té una explicació en el marc de la lógica estatal, és a 
dir, en el suport que a nivell estatal rep el PSOE entre la població jubilada, potser 
per a una valorado positiva de la seva política de pensions. 

Amb referencia al sector d'aturats, destaca el suport que aconsegueix IC-EV 
entre el seu electorat, i que el PP tingui entre els seus votants un percentatge sig-
nificatiu de població aturada que, de fet, en un 70% deis casos no havien votat al 
PP en les eleccions autonómiques anteriors. Segurament, qualsevol explicació del 
fet que un sector, en general, poc conservador com és el deis aturats voti al PP, 
s'hauria de contextualitzar en el marc de la política espanyola. Possiblement, el 
PP aconsegueix mobilitzar un sector de la població aturada crítica amb el PSOE 
per no aconseguir millores significatives en la situado económica, especialment 
en el terreny de la disminució de l'atur. En aquest sentit, cal esmentar que ERC, 
que tampoc no rep un suport significatiu de població aturada, és la forga política 
que aconsegueix mobilitzar entre el seu electorat mes proporció de votants joves 
i estudiants, i que aixó té relació amb un fet esmentat anteriorment: la forta capa-
citat mobilitzadora d'ERC entre els electors que voten per primer cop. 

La religiositat i la práctica religiosa es relaciona de forma significativa amb 
el vot. Quant a la mobilització electoral, els no creients teñen un comportament 
mes abstencionista —un 31% d'aquests manifesta que va decidir no votar en els 
comicis autonómics— que aquells que professen la religió católica. En termes 
de suport partidista, el PP i CiU son les dues forces polítiques que aconseguei
xen mobilitzar el sector de l'electorat católic poc o molt practicant. Les forces 



146 JOAN FONT I MARIONA FERRER 

d'esquerra IC-EV i ERC son les que aconsegueixen mobilitzar entre el seu elec
torat un sector mes significatiu de persones que es consideren ateus o indife-
rents. 

En síntesi, algunes de les variables sociodemográfiques que hem descrit ens 
ajuden a explicar el suport partidista. Entre aqüestes, la práctica religiosa sembla 
ser forga determinant. Una part important de la poblado católica practicant opta 
per donar suport al PP o a CiU, mentre que els católics no practicants o ateus 
s'inclinen mes cap a les forces polítiques d'esquerra. L'edat té especial relleván-
cia en els casos deis votants d'IC-EV i ERC que mobilitzen uns electorats mes 
joves, mentre que els grups d'edat majors de 40 anys s'inclinen cap a la resta de 
forces polítiques. D'altra banda, la situació ocupacional deis electorats mostra 
algunes particularitats en els casos del partits petits. Els estudiants son un sector 
destacat entre els votants d'ERC, mentre que els aturats son un grup significatiu 
entre l'electorat d'IC-EV i, en menor mesura, del PP. La població jubilada és un 
grup minoritari per l'electorat d'ERC i d'IC-EV. Finalment, el nivell d'estudis ajuda 
a caracteritzar els votants d'ERC i IC-EV en quant reben el suport de mes perso
nes amb estudis secundaris i superiors, a diferencia de la resta de forces políti
ques que teñen uns electorats mes similars al conjunt de la població. Per contra, 
el genere és la variable menys determinant per optar per una determinada for^a 
política, tot i el cas de CiU que Ueugerament rep un major suport entre les dones, 
o d'ERC que mobilitza mes electorat masculí. Per últim, destacar que els perfíls 
sociodemográfics de l'electorat de CiU son els mes similars globalment ais del 
conjunt de l'electorat, confirmant la capacitat mobilitzadora de CiU com a partit 
catch-all 

2.2. Els factors ideológics 

Tot i els canvis socials en les societats postindustrials l'eix de conflicte ide-
ológic, tradicionalment identifícat a partir deis conceptes d'esquerra i dreta, té 
encara una relleváncia significant per a l'electorat a 1'hora de discriminar entre les 
diferents opcions partidistes i per definir les actituds i la seva percepció vers la 
política. Paral lelament, els propis partits polítics utilitzen aquesta dimensió per 
ocupar el seu espai polític i definir les seves estratégies de competencia. En la 
gran majoria de democrácies occidentals aquest eix actúa com a principal element 
estructurador deis sistemes de partits. Peí cas cátala també és válida aquesta afir-
mació encara que mediatitzada per la incidencia de l'altre eix de conflicte, el d'i-
dentitat nacional, que veurem en el següent apartat. 

4. Cal observar que a mes de l'autoubicació ideológica de l'electorat és important teñir en consi
derado la percepció que aquests teñen deis partits i que l'enquesta postelectoral del CIS no ens faci
lita aquesta informació. A diferencia d'altres enquestes anteriora, el CIS no utilitza l'indicador de per
cepció ideológica deis partits per part de l'electorat, fet que repercuteix negativament en Tanálisi que 
ens ocupa. A títol d'exemple, seria interessant poder comprovar si l'evolució des de 1'esquerra cap a 
postures de centre-esquerra deis votants d'IC-EV es manifesta també en la percepció del partit per part 
deis mateixos votants i de la resta de l'electorat. 
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L'indicador básic per quantificar Feix de conflicte ideológic és Péscala de 10 
posicions que va de Pl al 10 en funció de si Pelectorat se sitúa mes cap a l'es
querra o mes cap a la dreta d'aquest espai de competencia.4 

En línies generals,Pelectorat cátala se sitúa entre el centre (34%) i el centre-
esquerra (29%) de Pespectre polític amb una posició mitjana de 4,7 (quadre 2). 
Aquesta ubicació no difereix de la del conjunt de Pelectorat en comicis ante-
riors. Val a dir que un 17% deis entrevistáis no se sitúen en aquest eix de con
flicte. 

La gran majoria deis entrevistáis abstencionistes es distribueixen de forma 
semblant al conjunt de Pelectorat, pero amb una importancia superior de postu
res de centre-esquerra i d'esquerra, existint quasi 1/3 part d'aquests que no res-
ponen a aquesta pregunta. De fet, com ha succeít en altres eleccions autonómi
ques Pabstencionisme ha incidit mes en espais ideológics d'esquerra. 

Per forces polítiques, entre els votants de CiU és on existeix un grup major 
de enquestats —un 12%— que no s'autoubica i que pot indicar, en certa mane
ra, el pes d'un sector de Pelectorat convergent mes pragmátic que vota no tant 
per qüestions ideologiques, sino per avaluacions positives de la seva tasca de 
govern. La posició mitjana deis electors convergents se sitúa al centre amb una 
Ueugera tendencia cap a la dreta. No obstant, cal matisar que CiU aconsegueix 
mobilitzar votants que es sitúen tant en posicions a la dreta com a l'esquerra de 
Pespai polític. De fet, es pot considerar a CiU com un partit «catch-all» que acon
segueix amb éxit mobilitzar a un sector ideológicament ampli de Pelectorat. 

Quadre 2 

AUTOUBICACIÓ IDEOLÓGICA DELS ELECTORATS 
(% horitzontals) 

CiU 
ERC 
IC-EV 
PP 
PSC 
Abstenció 
Total 

Auto-
ubicació 
mitjana 

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

Esquerra 

(1-2) 

3 
26 
23 

9 
11 
8 

Centre-
esquerra 

(3-4) 

13 
60 
58 
3 

66 
26 
29 

Centre 

(5-6) 

55 
12 
15 
31 
17 
25 
34 

Dreta* 

(7-10) 

17 
— 

1 
60 

2 
9 

12 

Ns/Nc 

12 
2 
3 
6 
6 

29 
17 

(n) 

(478) 
(111) 

(66) 
(83) 

(212) 
(392) 

(1.594) 

* Agruparem com a dreta a tots els entrevístate que s'autoubiquen en algunes de les categories de 
7 a 10 de l'escala (és a dir, centre-dreta i dreta), per l'escás nombre de casos que hi ha en l'espai estric-
tament dretá. 

Dos de cada tres electors del PSC se sitúen clarament en el centre-esquerra 
de Peix, juntament amb alguns entrevistáis mes «centristes». Tot i que la mitjana 
de Pautoubicació ideológica deis electors del PSC ha sofert una Ueugera tendén-
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cia cap a posiciones mes moderades, aquests continúen definint-se clarament en 
la posició abans esmentada. 

Per contra, un electorat que mostra canvis mes significatius és el d'IC-EV. Si 
aquest, l'any 1988, se situava com a mitjana en una posició del 2,6 ara ha evolu-
cionat en la seva autoubicació fins al 3,3, degut possiblement a un Ueuger crei-
xement de la seva implantado en l'espai polític de centre-esquerra. Actualment, 
els votants d'IC-EV se sitúen en l'eix mes cap al centre que els propis votants 
d'ERC, aconseguint mobilitzar votants de Tesquerra, encara que la gran majoria se 
sitúa en el centre-esquerra. 

Per la seva banda, els votants d'ERC es manifesten relatívament estables ide-
oldgicament i per l'evolució deis votants d'IC-EV es converteix en l'electorat mes 
esquerrá. L'autoubicació mitjana en l'eix, 3,1, és la mateixa que la de l'enquesta 
postelectoral de 1988. En aquest sentit, podría ser interessant preguntar-se quins 
son els factors que expliquen aquesta continu'itat, si es té en considerado que 
l'autoubicació de la resta d'electors de les altres forces polítiques ha sofert una 
Ueugera tendencia centrípeta, mentre que l'electorat actual d'ERC no ha evolucio-
nat cap a postures mes moderades. Queda obert l'interrogant de si aixó és per un 
canvi ideológic real deis votants actuáis d'ERC o peí fet que els seus votants joves 
es manifestin de forma mes radical en les enquestes i que aixó repercuteixi en el 
posicionament actual. 

El conjunt deis votants del PP, clarament posicionats en postures de centre-
dreta i dreta de l'espectre, han evolucionat lleugerament cap al centre, possible
ment per l'efecte de la mobilització d'alguns antics votants de CIU que han tras-
passat el seu vot al PP i a un cert éxit en l'estratégia política del partit que intenta 
que els electors els percebin com un partit de dreta mes moderada. 

Quadre 3 

ESPAIS IDEOLÓGICS I VOT EN LES AUTONÓMIQUES DE 1995 
(% veitkals) 

Total Esquerra Centre- Centre Dreta Ns/Nc 
esquerra 

10 
23 
12 

15 
33 
7 

13 
15 
8 

31 
22 
11 

49 
2 
3 
5 
7 
19 
15 

42 

1 
26 
3 
17 
11 

21 
1 
1 
2 
4 
42 
29 

CiU 30 
ERC 7 
IC-EV 4 
PP 5 
PSC 13 
Abst. 25 
Ns/Nc 16 

7ñ) (1.594) (128) (46V (53® (194) (275) 

Prenent en considerado els espais ideológics de competencia veiem que CiU 
és la fonpa hegemónica en el centre, on s'ubica el 34% de l'electorat (quadre 3). 
A la dreta, CiU també és la primera forga en aquest espai, tot i la competencia del 
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PP, a 16 punts de diferencia. Per Pesquerra els espais de competencia están molt 
mes equilibrats entre les diferents forces polítiques. Al centre-esquerra el PSC es 
presenta com la primera forca política, pero Pabstencionisme, ERC i la propia CiU 
capten electors en aquest espai. Cal matisar que en els espais de centre i centre-
esquerra es troba el 65% de l'electorat, la qual cosa implica que la forca que acon-
segueixi dominar en aquest espai podrá conseguir molt avantatge enfront de les 
seves competidores..D'altra banda, l'espai ideológicament mes d'esquerres és 
també fragmentat entre Pabstencionisme (predominant), ERC, el PSC, IC-EV i, mes 
marginalment, CiU. 

A grans trets, la definido deis espais ideológics de competencia confirma a 
la coalició CiU com a partit catch-all que lidera de forma destacada l'espai de cen
tre i centre-dreta, apart d'aconseguir mobilitzar, en menor mesura, alguns electors 
situats a Pesquerra i centre-esquerra de Peix. Cal assenyalar també que en les elec
cions autonómiques hi ha una tendencia a un major abstencionisme a mesura que 
els electors es decanten a postures mes d'esquerra, i de forma també destacada 
entre els electors que no s'ubiquen en Peix que ens ocupa. 

Després d'aquestes explicacions val a dir que Peix de conflicte ideológic fun
ciona com a element estructurador de les actituds polítiques de l'electorat. No 
obstant, cal introduir Paltre gran eix de conflicte a Catalunya per situar altres acti
tuds, de caire mes afectiu, que defineixen els grans trets distintáis de les actituds 
polítiques de la població catalana. 

2.3- Identitat nacional i nacionalisme 

El factor d'identitat nacional s'ha confirmat com Paltre gran eix de conflicte 
estructurador del comportament electoral a Catalunya. En el quadre 4 s'observa 
el creuament entre el comportament electoral i el lloc de naixement. Aquí s'ob
serva clarament que CiU és la forca majoritária entre els tres tipus d'electors nas-
cuts a Catalunya i que en fundó d'un major a menor background familiar arre-
lat a Catalunya la possibilitat d'abstenir-se o no respondre s'incrementa. 

Quadre 4 

VOT I LLOC DE NADCEMENT 
(% horitzontals) 

CiU ERC IC-EV PP PSC Abst. Nc (n) 

Nascuts a Catalunya 
-Pares nadius 
-Parelles mixtes 
-Primera generado 

Nascuts fora de Catalunya 17 1 5 6 23 27 20 (482) 

41 
32 
25 

12 
8 
3 

2 
5 
6 

4 
5 
5 

7 
9 
14 

18 
25 
36 

14 (698) 
15 (136) 
10 (280) 
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D'altra banda, la coalició CiU és la segona forga política mes votada, després 
del PSC, entre els nascuts fora de Catalunya. En el cas d'ERC, el lloc de naixement 
deis entrevistáis i deis progenitors sembla ser discriminant, de tal forma que entre 
els nascuts fora de Catalunya i els filis de pares immigrants quasi no aconsegueix 
mobilitzar electorat. 

La identificado nacional subjectiva adopta especial relleváncia en l'explicació 
del vot en aquest eix de conflicte. Els abstencionsites es distribueixen en les cinc 
categoríes d'identificadó nacional de forma semblant que com s'ubica en l'eix 
nacional el conjunt de l'electorat (quadre 5), amb un lleuger increment entre els 
que es consideren exclusivament espanyols. Per la seva part, CiU mobilitza elec-
tors que es consideren catalans o mes catalans que espanyols, i aquets signifiquen 
mes de la meitat deis seus votants, i al mateix temps, atrau a una part significativa 
de votants indiferents. La meitat de l'electorat socialista es considera tant espanyol 
com cátala i un 30% restant s'ubica en posicions mes espanyolistes. Peí cas del PP 
el sentiment espanyolista és característica distintiva de la meitat del seus votants i 
la resta es posiciona en postures d'indiferéncia. D'altra banda, ERC és la forya polí
tica que aconsegueix mobilitzar, amb un 90% del seu electorat, mes votants que se 
senten exclusivament o preferentment catalans i aquest es converteix en un tret 
definitori de l'electorat d'ERC i del seu espai polític en l'eix nacional. IC-EV atrau 
a votants indiferents, pero també electors que es consideren mes catalans que 
espanyols. De fet, atrau votants d'ambdues identificacions, l'espanyolista i la cata
lana, pero amb una distribució superior entre el sector de votants mes catalanista. 
Els votants d'IC-EV son for^a semblants a la distribució deis electors abstencionistes 
en aquest eix i la que,en línies generáis, té el conjunt de l'electorat. 

Quadre 5 

IDENTIFICACIÓ NACIONAL SUBJECTTVA DE L'ELECTORAT 
(% verticals) 

Total CiU PSC IC-EV ERC PP Abst. 
electorat 

Espanyol 
Mes espanyol 
que cátala 
Indistint 
Mes cátala 
que espanyol 
Cátala 
Autoubicació 
en l'escala 
de sentiment 
nacionalista 

(n) 

12 

7 
39 

23 
16 

5,92 

(1.595) 

6 

3 
36 

34 
21 

6,73 

(479) 

21 

10 
49 

13 
7 

4,96 

(212) 

6 

12 
48 

23 
9 

549 

(66) 

1 

10 

37 
51 

8,5 

(111) 

23 

24 
47 

5 
1 

3,8 

(83) 

18 

7 
40 

19 
13 

5,23 

(391) 
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A grans trets, la identificado nacional subjectiva és for$a discriminant en el 
cas deis votants de CiU i ERC, per la seva tendencia clarament catalanista, espe-
cialment en el cas d'ERC; i també actúa discriminant en el cas deis votants del PP, 
pero en aquest sentit per la seva tendencia espanyolista. Les altres dues forces 
polítiques, IC-EV i el PSC mostren certes tendéncies pero no discriminen el seu 
electorat de forma clara ja que presenten una autoubicació mes heterogénia. 
Aquest rol secundan de la qüestió nacional per definir l'electorat d'IC-EV resulta 
paral-leí al rol també secundan que aquest tema juga en els espots publicitaris de 
la seva campanya (vegeu el capítol 3). 

Si analitzem la distribució del vot per grups d'identifícació nacional subjecti
va observem mes clarament les relacions de competencia entre els partits (quadre 
6). Entre el sector que es considera clarament espanyolista, el PSC és la primera 
for^a política encara que és un bloc que pateix de forma destacada l'abstencio-
nisme. Mes concretament, el 34% deis electors espanyolistes s'abstenen a partici
par en les eleccions autonómiques. Altres forces polítiques que competeixen en 
aquest espai son els votants de CiU, for^a política que ratifica la seva tendencia a 
mobilitzar amplíes capes de l'electorat, i els del PP. 

D'altra banda, en l'espai d'electors que es consideren mes espanyolistes que 
catalans competeixen de forma equilibrada el PSC i el PP i, en menor mesura, CiU i 
IC-EV. Tant en l'espai de competencia deis indistints com en els espais deis mes 
catalanistes, CiU es posiciona com la primera forga política, competint amb el PSC 
per l'espai d'indistints, i mes directament, amb ERC pels espais catalanistes. CiU 
és la primera forga en els dos espais, indiferents i mes catalanistes que espanyo
listes, on s'ubica un 62% de l'electorat. 

Quadre 6 

n 

Espanyol 
Mes espanyol 
Indistint 
Mes cátala 
Cátala 

CiU 

14 
12 
28 
44 
39 

IDENTIFICACIÓ NACIONAL I VOT 1995 

ERC 

1 
— 

2 
11 
22 

(% horitzontals) 

IC-EV 

2 
7 
5 
4 
2 

PP 

10 
18 
6 
1 
1 

PSC 

22 
19 
17 
7 
5 

. 

Abst. 

34 
24 
25 
20 
19 

(n) 

(200) 
(U3) 
(619) 
(371) 
(262) 

Si bé en els punts anteriors hem delimitat com s'articulen les preferéncies 
electorals en els dos eixos que intervenen a Catalunya, per teñir una visió bidi-
mensional caldria definir els espais de competencia electoral a partir de l'estruc-
turació de l'electorat en els eixos explicats, ja que en el comportament electoral 
actúen de forma simultánia. 
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Quadre 7 

SUBESPAIS DE COMPETENCIA ELECTORAL 
(% total) 

Esquerra Centre Dreta 

Espanyolistes 7 5 3 
Indistints 14 14 4 
Catalanistes 15 14 4 

Si obseivem el quadre 7 veiem com es distribueix l'electorat cátala a partir de 
les nou categories ideologiconacionals en qué podem reduir l'espai de com
petencia electoral. Aquesta distribució l'hem fet considerant també els NS/NC que 
no surten representants, rao per la qual el total de percentatges no suma 100. En 
la taula es veu clarament que els espais de centre i esquerra deis grups d'indis-
tints i catalanistes son els quatre grans espais de competencia. Comparant aquests 
subespais de competencia amb l'any 1988 no hi han canvis significatius. 

A partir del quadre 8 i analitzant mes acuradament per grup d'electors, veiem 
que en l'espai d'esquerres, els votants espanyolistes o indistints son en un 40% 
deis votants del PSC, mentre que pels d'identitat catalanista, ERC és la primera 
for^a política en opció de vot. L'abstencionisme té també un paper rellevant espe-
cialment entre els sectors d'esquerra mes indistints o espanyolistes. 

Quadre 8 

DISTRIBUCIÓ DELS ELECTORATS EN ELS SUBESPAIS DE COMPETENCIA 

(% verticals) 

Electors d'esquerres Electors de centre Electors de dreta 

Esp. Ind. Cat. Esp. Ind. Cat. Esp. Ind. Cat. 

CiU 
ERC 
IC-EV 
PP 
PSC 
Abst. 
Ns/Nc 

(n) 

5 
1 
9 
1 

42 
30 
12 

(115) 

14 
3 

11 
1 

37 
24 
10 

(218) 

15 
36 
7 

— _ 

12 
20 
8 

(246) 

28 

2 
9 

13 
24 
24 

(79) 

41 
2 
3 
7 
7 

22 
16 

(228) 

67 
4 
1 
1 
4 

13 
11 

(222) 

7 

53 
4 

26 
9 

(53) 

44 

29 
3 

12 
12 

(66) 

67 
^ — 

1 
4 
1 

17 
10 

(72) 

La coalició CiU, per la seva banda, aconsegueix introduir-se com a segona 
for^a política entre els votants d'esquerra que s'identifiquen com a indistints o 
catalanistes, superant fins i tot el nivell de penetrado que té IC-EV en l'espai d'es-
querra-indistints o el PSC en el grup d'esquerra-catalanista. Val a dir, que en el 
cas de l'electorat d'IC-EV existeix una sotarepresentació en la mostra de l'enquesta 
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postelectoral que analitzem, per la qual cosa la seva representado real en aquest 
espai pot ser major. 

Entre els electors de centre, CiU és la forga clarament dominant en quant els 
electors indistinto i catalanistes, quedant la resta de forces polítiques en segon 
marge. En l'espai de centre-espanyolista, CiU també es posiciona com la forga mes 
votada pels electors, competint amb un cert avantatge amb el PSC i, en menor 
mesura, el PP. 

Per últim, entre Telectorat considerat de dretes, CiU és la for^a hegemónica 
en el grup d'indistints i catalanistes. Tot i que el PP ha aconseguit respecte a elec
cions anteriors mobilitzar votants que es consideraven com indiferents en l'eix 
nacional i que previsiblement podien haver votat a CiU en anterioritat, no acon-
segueix reduir les diferencies, encara de 15 punts, que té amb CiU en aquest 
espai. D'altra banda, l'espai de dreta i espanyolista, molt marginal en l'estructura 
de competencia partidista a Catalunya, és liderat peí PP, compartit amb un per-
centatge significatiu d'abstencionistes. 

3. Els factors conjuntarais 

Quant aquests factors tradicionals de carácter mes estructural han perdut part 
de la seva capacitat explicativa deis comportaments electorals, hom ha dedicat 
major atenció ais factors de conjuntura. Si elements com el lideratge o la cam-
panya electoral havien tingut sempre la seva influencia en el vot, l'existéncia d'un 
major nombre d'electors volátils, que no teñen un vot estable en funció d'identi-
ficacions amb partits o grups socials concrets, ha donat Uoc a una revalorització 
de la importancia explicativa atribuida a aquests factors mes canviants. Tot i que 
aquests factors poden també romandre molt estables en el temps, la seva major 
capacitat de canvi els atorgará major capacitat d'explicar les fluctuacions d'aquest 
creixent sector de votants desalineáis i que realitzen la seva tria electoral en fun
ció de les circumstáncies del moment. 

En el cas de les eleccions autonómiques catalanes de 1995, considerarem qua-
tre grans factors de conjuntura: tres d'ells son els que apareixerien en qualsevol 
elecció del món occidental, i el quart és mes particular del nostre ámbit. 
Comengant per aquest, explorarem quin ha estat Pimpacte de la política espanyo-
la en els resultats electorals. Si en totes les eleccions de segon ordre5hi ha certa 
«contaminado» del qué succeeix en nivells superiors (és a dir, es vota al Parlament 
bavarés en funció de la política bávara, pero també tenint en consideració i trac-
tant d'enviar un missatge al conjunt de la política alemanya), les autonómiques de 
1995 son, potser, aquella convocatoria autonómica on els factors de política 
espanyola han estat mes importants. A mes de veure quin paper va jugar la polí
tica espanyola, examinarem el rol de tres factors mes «clássics»: la valorado de la 

5. És a dir, totes aquelles que serveixen per escollir una institució que no és considerada pels ciu-
tadans com la mes important, el Parlament espanyol en el nostre cas. 
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tasca de govern de la Generalitat, l'impacte deis candidats de les diferents forces 
polítiques i la possible incidencia de la campanya electoral. 

Aquests factors ens poden ajudar a entendre mes els elements de canvi que 
els d'estabilitat. Per aixó, abans d'entrar a examinar l'impacte de cada un d'ells, 
volem explorar qué ens diuen els resultats electorals reals i les nostres dades 
sobre els moviments electorals que s'han produít entre les anteriors eleccions 
autonómiques de 1992 i aquesta convocatoria de 1995- Així, a partir d'una defi
nido mes precisa deis majors fluxes de canvi electoral entre ambdues convocató-
ries, podrem precisar quins son els principáis moviments a explicar mitjan^ant 
aquests factors de conjuntura (vegeu també el capítol primer). 

L'análisi deis trasviaments de vots ve a confirmar el que ja apunta una visió rápi
da deis resultats electorals d'aquesta convocatoria i el que han dit alguns deis comen-
taris postelectorals. El creixement mes espectacular, el del PP, es produeix per una 
doble via: mantenir la major taxa de fidelitat entre aquells que ja l'havien votat l'any 
1992 i aconseguir captar vots d'entre altres electorats, i molt particularment d'ex-
votants de CiU (quadre 9). Aquests no representaran una gran pérdua percentual en 
un electorat tan ampli com el convergent, pero si serán gairebé un de cada quatre 
deis votants populars de 1995. Aconseguir mobilitzar alguns anteriors abstencionistes, 
será el darrer component de l'electorat popular en aquesta convocatoria. 

Quadre 9 

TIPOLOGÍA DE COMPORTAMENTS ELECTORALS 1992-1995 
(% horitzontals) 

Segons vot 1992 Segons vot 1995 

CIU 
PSC 
PP 
IC-EV 
ERC 

Fidels 

16 
11 
83 
65 
77 

Tránsfugues 

9 
7 
2 
9 
6 

Desmobilitzats 

15 
14 
15 
26 
17 

Fidels 

90 
88 
59 
60 
61 

Captáis 

3 
6 

29 
23 
19 

Mobilitzats 

6 
5 

12 
17 
20 

Els dos grans partits, CiU i el PSC, pateixen un procés en certa mesura invers. 
La fidelitat deis seus votants anteriors no és menyspreable, i el seu resultat es basa 
precisament en la fidelitat de tres de cada quatre deis qui ja els havien votat l'any 
1992. Els vots que CiU perd cap a ERC i el PP, o els que el PSC perd cap a IC-EV 
no representen una part molt significativa del seu electorat, tot i que puguin resul
tar crucials peí creixement de les forces menors. Per contra, la seva debilitat és 
Faltra cara de la seva forga: mantenen bona part deis seus votants, pero son inca-
pa^os de guanyar-ne de nous. Sois alguns nous votants en el cas de CiU (menors 
d'edat l'any 1992) i algún vot provinent de l'abstenció i de la propia CiU en el cas 
del PSC, venen a compensar les pérdues que pateixen. 
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L'enquesta tendeix a sobre-representar els guanys reals d'ERC i a sotsrepre-
sentar els d'IC-EV. En tot cas, el lleuger creixement de Popció independentista 
sembla basar-se en una combinado entre la fidelitat deis seus votants anteriors, 
mes captacions de nous votants i d'antics votants de CiU. Per contra, la coalició 
ecosocialista pateix una major renovació i el seu creixement es basa en incorpo
rar votants que provenen fonamentalment de Pabstenció i del PSC. 

Molts d'aquests trasviaments electorals, tot i el seu interés no podran ser estu
diáis en detall a partir de Penquesta donat el seu redu'ít tamany en la mostra. Per 
tant, els focus principáis del nostre análisi serán únicament els grups mes signifi-
catius: els guanys del PP, les pérdues de CiU i, en menor mesura, els guanys d'IC-
EV i ERC. 

3.1. L'impacte de la campanya 

En la mateixa línia deis arguments ja exposats entorn a la major volatilitat del 
vot, podem pensar que el carácter decisiu de les campanyes electorals vagi en 
augment. Si el nombre d'electors que té un vot molt estable i no subjecte a debat 
disminueix, el potencial efecte de les campanyes pot augmentar. Tot i així, es 
manté Pescepticisme de la major part deis experts entorn al carácter decisiu de les 
campanyes com a mecanisme de definido i d'alteració de les oríentacions electo
rals. Tot i existir un ampli debat entorn al tema, la major part deis estudis seguei-
xen considerant que aqüestes serveixen molt mes per reforjar les actituds pre-
existents i per mobilitzar els propis simpatitzants, que peí rol decisiu que poden 
teñir sobre una minoría d'indecisos, o del rol encara molt mes marginal de fer can-
viar d'opinió a aquells que ja havien pres una decisió. De tota manera, tot i que 
pocs vots canvi'in d'orientació, el carácter decisiu de les majors o menors miño
nes d'indecisos, i fins i tot la crucialitat de les diferents capacitats de mobilitzar els 
propis simpatitzants, segueix conferint a les campanyes electorals un rol clau. 

Les poques recerques que s'han realitzat al respecte a Catalunya apunten a 
una situació molt similar: la campanya serveix mes per ratificar que per alterar 
opinions i els indecisos no son majoria; Pefecte no és numéricament impressio-
nant, pero pot ser estratégicament decisiu. Qué ha pasat en les eleccions de 1995? 
Hi ha canvis respecte a aquesta tendencia? 

El seguiment de la campanya electoral ha estat Ueugerament superior que en 
ocasions anteriors (quadre 10). La major part deis ciutadans de Catalunya ha 
seguit la campanya amb escás interés, tot i el creixement de la minoría d'interes-
sats. De fet, aquest lleuger creixement resulta congruent amb el també lleuger 
increment de la participado electoral real que es registra entre les dues convo-
catóries comparades.6 

6. Totes les comparacions que es fan al llarg d'aquest apartat amb la campanya de 1988 es basen 
en l'article: J.R. Montero, «La decisión electoral: interés, dudas y valoraciones», a Equip de Sociología 
Electoral, L'electorat cátala a les eleccions autonómiques de 1988: Opinions, actituds i comportaments, 
Barcelona, Fundació Jaume Bofill (Estudis Electorals, 10), 1991. 
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Quadre 10 

INTERÉS PER LA CAMPANYA ELECTORAL EN LES ELECCIONS AUTONÓMIQUES DE 1988 i 1995 
(% verticals) 

1988 1995 

39 
14 
46 

(n) (2.914) (1.597) 

Molt i forca 
Ni molt ni poc 
Poc o gens 

33 
22 
45 

Quadre 11 

INTERÉS PER LA CAMPANYA, SEGONS DIVERSES VARIABLES 
(% horitzontals)* 

Molt + Jorga Regular Poc + gens (n) 

Total 39 14 46 (1.595) 

CiÜ 48 17 34 (478) 
ERC 63 13 24 (111) 
IC-EV 38 11 51 (66) 
PP 59 11 30 (83) 
PSC 47 17 36 (212) 
Abstenció 16 8 74 (392) 

18-25 27 9 63 (271) 
26-40 36 14 50 (447) 
41-60 40 18 41 (464) 
+60 50 13 36 (414) 

Treballa 41 14 44 (733) 
JubÜat 47 17 36 (325) 
Aturat 29 11 60 (135) 
Estudiant 31 12 57 (93) 
Mestressa casa 34 17 49 (281) 

Esquerra 38 9 52 (123) 
Centre-esquerra 42 15 42 (462) 
Centre 40 17 43 (535) 
Dreta 54 12 34 (194) 
Ns/Nc 24 10 66 (276) 

Espanyol 30 14 56 (201) 
Mes espanyol 42 7 50 (113) 
Indistint 38 14 48 (619) 
Mes cátala 41 15 43 (371) 
Cátala 49 16 36 (262) 

* Vot en les eleccions de 1995. 
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Quins son els grups mes i menys interessats per la campanya? La primera 
constatado interessant és que, contrariament al que s'afirma sovint, no hi ha una 
relació estreta entre catalanisme i interés per la campanya. Tot i aparéixer algu-
nes diferencies, son les menors d'entre totes les variables considerades. 

Per contra, si apareixen graus de seguiment de la campanya molt desiguals 
en les altres variables: Patenció ha crescut amb Pedat, arribant al seu máxim per 
sobre deis 60 anys i amb el seu mínim entre els mes joves; en consonancia amb 
aixd, el seguiment ha estat máxim entre els jubiláis i mínim entre el coMectiu de 
persones aturades; per espais ideológics, destaca Pinterés de la dreta i el desin
terés deis no posicionats i, en menor mesura, de Pesquerra; la traducció d'aixó 
apareix en el terreny electoral, on els electorats mes atents han estat els del PP i 
ERC, contrastant amb Pescassa atenció deis abstencionistes i, en menor mesura, 
deis votants d'IC-EV. Respecte d'ocasions anteriors, potser el factor mes novedós 
és aquest interés tan alt que trobem entre els votants de dreta, fruit de Pestratégia 
mobilitzadora de les seves elits polítiques al Uarg de tot Pany anterior. 

D'acord amb aquest seguiment secundari de la campanya, i amb dades pré-
vies en Pámbit cátala i espanyol, la major part deis entrevistáis creu que la cam
panya electoral és poc influent en la decisió electoral i que la major part deis ciu-
tadans ja té decidit el seu vot. Pero també en consonancia amb una creenca molt 
generalizada que fa que molta gent consideri que els altres son mes influencia-
bles que un mateix, mentre la proporció d'entrevistats que estima que molta gent 
sí será influida és apreciable (27%) quan preguntem en general, aquells que 
reconeixen que la campanya influirá en les seva decisió son extremadament 
minoritaris (9%). De tota manera, i tot i tractar-se sempre de grups de tamany 
relativament reduít, és interessant observar quins son els coMectius socials que 
mes influencia reconeixen en la seva propia decisió electoral: aquelles persones 
que voten per primer cop (21%), els anteriors votants del CDS (18%) i les per
sones que no s'ubiquen en termes de dreta i esquerra. És a dir, coMectius, que 
o bé s'enfronten per primer cop a la decisió electoral, o que han quedat orfes de 
la seva opció electoral anterior o que no poden utilitzar com a drecera per deci
dir Pesquema ideológic habitual, perqué no saben com situar-s'hi. Aquests son 
els perfils mes probables del votant indecís, mancat de tradicions o esquemes 
que li simplifiquin la decisió de vot, i per tant mes subjectes a la influencia de la 
campanya. 

El nivell de persones que van dubtar a Phora de prendre la seva decisió 
electoral, tampoc fou significativament diferent al d'altres ocasions. Tot i lleu-
geres diferencies en el format de la pregunta, un 7%, exactament igual que Pany 
1988, va teñir dubtes entre diversos partits, mentre que un 1% de Pelectorat dub-
tava entre votar o no fer-ho. És a dir, també com en altres ocasions, 3 de cada 
4 catalans tenia ciar a qui votaría. Pero aquest és el record d'haver dubtat, un 
cop ja superada Pelecció. De fet, quan els entrevistats eren interrogats sobre el 
tema un mes abans de les eleccions, el nivell d'indecisos es doblava fíns arribar 
al 14%. 
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Quadre 12 

PERCEPCIÓ aUTADANA DE LA INFLUENCIA DE LA CAMPANYA EN LA GENT I EN SI MATEDCOS 
(% verticals) 

La campanya influeix... 

Molt 
Poc 
Ns/Nc 

(n) 

en la geni 

27 
65 
8 

(2491) 

en si mateixos 

9 
88 
3 

(2.491) 

FONT: Enquesta 2.195. CIS (octubre 1995). 

Si en aquell moment observávem quin deis electorats de 1992 tenia mes 
dubtes, les dades apuntaven a dos partits: ERC i el PSC, entre els quals hi havia 
un grup significatiu de votants que dubtava entre repetir la seva opció o votar a 
CiU.7 Aquesta dadaésdel tot coherent amb les oscillacions que les enquestes pre-
sentaven en estimar el vot a aquests dos partits. Aquests grups van resoldre la 
seva disputa amb empat: segons l'enquesta postelectoral, aquests dos grups es 
van repartir gairebé a parts iguals entre els dos partits. Entre els collectius impor-
tants d'indecisos únicament un va prendre una opció gairebé unánime: els que 
dubtaven entre PSC i IC-EV, que es van decantar per la segona for^a. En aquest 
cas si és possible que els arguments de la campanya servissin per contrarrestar la 
temptació del vot útil que hagués tingut aquest sector. 

Quan ens plantegem en quin moment va produir-se la decisió electoral, les 
dades d'aquestes eleccions confirmen el que diuen la major part d'estudis com
paráis, així com les dades disponibles per al cas cátala: la immensa majoria deis 
entrevistáis que votaren (85%) declara haver-se decidit abans de la campanya 
electoral,8 mentre que un escás 14% ho va fer al llarg de les ultimes setmanes, 
incluint el 4% que es va decidir el mateix dia de l'elecció. 

Pero, el que resulta molt significatiu és la nulla relació entre interés per la 
campanya i moment de decisió electoral (quadre 13). Hom podría pensar que les 
persones que han decidit el seu vot durant la campanya, han estat aquelles que 
l'han seguida amb major atenció. Pero les dades mostren que aquest fenomen no 
s'ha produft. Linteres ha estat similar entre els qui tenien el vot decidit i aquells 
que han utilitzat el període de la campanya per fer-ho, reafirmant la idea ja 
esmentada sobre el rol de la campanya com a factor que serveix mes per reafir
mar decisions ja preses o per mobilitzar ais propis simpatitzants, que per obtenir 
un grau de conversions electorals significatives. 

7. Dades de l'enquesta preelectoral 2.195, d'octubre del 1995. El 10% de Tanterior electorat socia
lista i el 11% del d'ERC (de 1992) es plantejaven votar a CiU en aquell moment. 

8. Les categories de resposta de l'enquesta ja citada de 1988 eren diferents a les utilitzades aquí. 
Pero també en aquell cas, el 81% deis qui van anar a votar deien haver-se decidit «fa temps». 
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Quadre 13 

INTERÉS PER LA CAMPANYA ELECTORAL, SEGONS MOMENT DE DECISIÓ DEL VOT 
(% horitzontals) 

Vot decidit 
Durant campanya 

Molt + Jorga 

41 
44 

Regular 

16 
15 

Poc + gens 

36 
40 

Cn) 

(1.028) 
(171) 

Un deis factors deis que es discuteix molt la possible influencia en el resul-
tat son les enquestes electorals. Sovint, els electors manifestén conéixer-ne el 
resultat, pero reiteradament neguen que els hagin influit. Alhora, for^a evidencies 
apunten clarament que sí que teñen un paper en la decisió electoral, especialment 
deis votants mes «sofisticáis» o utilitaris, pero existint una gran confusió sobre quin 
és el sentit del seu impacte mes habitual. Novament, l'electorat cátala de 1995, no 
será una excepció, tot i manifestar algunes tendéncies particulars. Per exemple, el 
69% manifesta haver tingut noticia deis resultats de les enquestes pre-electorals. 
Aquesta xifra és 20 punts mes elevada que la de 1988 i és superior també a altres 
dades disponibles del cas espanyol. Es probable que Pincrement real en la utilit-
zació de les enquestes electorals i el creixent ressó mediátic que obtenen, espe
cialment en una elecció on han tingut un gran protagonisme amb el debat entorn 
la renovado o no de la majoria absoluta de CiU, ajudi a explicar aquest impor-
tant increment.9 

Malgrat estar tan informats, els catalans tingueren en consideració el resultat 
de les enquestes per decidir el seu vot, tan poc com sempre. Si en eleccions ante-
riors hi havia un 10% de ciutadans que reconeixien tenir-les en compte, ara hi ha 
un 5% que les considera «molt» o «for$a» i un adicional 7% que les tingué en comp
te «poc». Entre aquests escassos ciutadans que les van utilitzar per prendre la seva 
decisió, seguim trobant elements de continuítat i de canvi: com és habitual, per 
una petitíssima minoría (el 4% en aquest cas), foren un factor decisiu per a can-
viar la seva decisió electoral. Per contra, resulta novedós el 27% (d'entre els que 
reconeixen alguna influencia) que manifesta que les enquestes el van portar a 
votar (respecte al 7% que diu que les enquestes el van portar a abstenir-se). Potser 
les majors expectatives existents entorn la possible pérdua de la majoria absoluta 
portaren alguns ciutadans que en altres ocasions donaven les eleccions per per-
dudes —o per guanyades— a votar? 

En síntesi, la campanya electoral de 1995 sembla haver estat bastant similar, 
peí que fa a la seva repercussió electoral, a l'anterior campanya autonómica estu-

9. En l'enquesta preelectoral hi ha una situado de práctic empat entre els que creuen que CiU 
renovará la seva majoria absoluta i els que no. En l'enquesta postelectoral, una clara majoria afirma 
haver estat convenguts que CiU no aconseguiria mantenir aquest resultat. 
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diada, la de 1988. La major part de ciutadans afirma haver-se interessat poc per la 
campanya, haver decidit el vot abans que aquesta comencés i haver-se deixat 
influir poc peí seu desenvolupament. Tot i que coneixien les enquestes preelec-
torals, neguen que aqüestes hagin tingut tampoc cap repercussió. Pero també han 
aparegut alguns indicis que, malgrat aquest panorama, la campanya ha tingut 
efectes importants. Sense campanya d'ERC els seus indecisos podien haver optat 
en major mesura per CiU, igual que la campanya d'IC-EV sembla haver ajudat a 
decantar al seu favor a aquells que dubtaven entre ells i el PSC. Alhora, el grau 
de mobilització que s'observa en 1'entorn ideológic del PP pot haver resultat deci-
siu per a mobilitzar a un sector que, en anteriors convocatóries, havia optat en 
major mesura per l'abstenció. Finalment, Felevat nivell d'informació sobre unes 
enquestes que qüestionaven la continuitat de la majoria absoluta de CiU, en la 
major part del casos, pot haver coMaborat a fer mes decisiu cada vot i a acostar 
a les urnes ais que podien haver optat per l'abstenció. 

3.2. La política espanyoía 

En qualsevol elecció de segon ordre, tant les elits polítiques com els mitjans de 
comunicado, s'encarreguen de recordar ais electors l'impacte que la seva decisió 
electoral tindrá, mes enllá de la institució que s'está escollint. Els electors acostu-
men a teñir ciar qué están escollint, i teñen comportaments diferenciats segons la 
institució de qué es tracti, pero alhora escolten aquests missatges sobre els altres 
impactes de la seva decisió i, en molts casos, apronten per enviar un missatge simul-
tani ais nivells superiors de govern. Aquesta doble motivado del vot en aqüestes 
convocatóries seria el que explica que els partits que governen en l'ámbit estatal, 
acostumin a patir cert desgast en aqüestes convocatóries subestatals, donat que part 
del seu electorat insatisfet té major tendencia a enviar aquest missatge de descon-
tentament, en forma d'abstenció o en algún cas, fins i tot, de vot a un altre partit. 

Tot i que aquesta dinámica aparegui sempre, de forma gairebé inevitable, les 
eleccions autonómiques catalanes no l'havien sentida molt intensament. El seu 
allunyament temporal respecte de les eleccions generáis en tots els casos i una 
major consciéncia que en altres indrets, del carácter polític autónom del propi 
ámbit electoral (traduít, per exemple, en Inexistencia d'una doble dimensió de con-
flicte o de sistema de partits propi), havien donat lloc a resultáis electorals que, 
almenys aparentment, semblaven poc afectáis per la dinámica política espanyoía. 
La propia estrategia deis partits polítics, que centraven majoritáriament la cam
panya en temes de política catalana, refor^ava aquesta tendencia. 

L'any 1995 será diferent. Els mitjans de comunicado repetirán reiteradament 
que aqüestes eleccions son «l'aperitiu» de les eleccions generáis, que s'han de 
celebrar pocs mesos després. Alguns partits polítics (molt particularment el PP, 
pero també en menor mesura IC-EV) faran que la política espanyoía estigui mes 
present en la seva campanya. Tot en conjunt, situará l'impacte d'aquestes elec-
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cions en la política espanyola, en un lloc clau de l'agenda política de la convo
catoria i li donará un major protagonisme a l'hora de definir la tría electoral deis 
ciutadans (vegeu el capítol 2). 

Efectivament, les dades analitzades aquí mostren que la política espanyola 
tingué un impacte significatiu en la tria electoral deis catalans. Pero és important 
no confondre aquesta afirmado amb atribuir el creixement del PP i la davallada 
de CiU al resultat del cástig per part de l'antic electorat convergent al pacte CiU-
PSOE. L'impacte de la política espanyola será molt mes ampli en els seus signifi-
cats i plural en els seus efectes. El suport de CiU al govern socialista no en será 
Púnic element i l'impacte de la política espanyola tindrá lloc a dreta i esquerra, pro-
vocant diferents reaccions que no afectaran els partits polítics de manera lineal ni 
homogénia. És a dir, els catalans han tingut present la situado política espanyola, 
pero no tots Phan interpretada igual: per uns podia suposar un element de crítica 
a CiU, des de la dreta o des del nacionalisme, pero per altres podia significar que 
calia contribuir a aturar la ja imminent victoria del PP, o fins i tot que calia donar 
resposta a la coHaboració del PSOE amb forces conservadores. 

Quan li preguntem ais electors fins a quin punt la seva decisió electoral está 
relacionada amb un conjunt de factors, la jerarquía d'importáncia varia en fundó 
deis votants (quadre 14). La gestió de la Generalitat és el motiu de vot mes impor
tant per ais votants de CiU. Altres factors com la proximitat al partit, el programa 
i el lideratge teñen també un paper destacat en la tria electoral deis votans de CiU, 
ERC i el PSC, mentre que els dos factors de política espanyola apareixen com els 
menys importants. Per contra, per a Pelectorat del PP, la política espanyola és el 
motiu de vot mes important, seguit del programa i, en tercer lloc, del suport de 
CiU al govern socialista. Sembla, dones, que els factors de política espanyola han 
jugat un paper destacat en la tria electoral deis votants del PP. En el cas deis votants 
d'IC-EV, la proximitat, el programa i, en menor mesura, la política espanyola son 
els motius de vot mes importants. 

Quadre 14 

IMPORTANCIA ATRIBUIDA A DIFERENTS FACTORS A L'HORA D'ANAR A VOTAR, PER ELECTORATS 
(% que atribueix molta o forga importancia a cadascun deis factors) 

CiU ERC 1C-EV PP PSC 

Proximitat partit 
Programa 
Líder 
Gestió Generalitat 
Política espanyola 
Suport al PSOE 

65 
61 
68 
75 
44 
28 

76 
75 
73 
58 
51 
40 

70 
74 
54 
45 
63 
34 

60 
69 
53 
57 
78 
63 

75 
65 
72 
55 
61 
28 

(n) (478) (111) (66) (83) (212) 
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En quin sentit pot haver afectat la situació espanyola ais comportaments 
electorals de 1995? Tot i que creiem que els impactes han estat múltiples i plu-
rals, el tema que horn ha considerat decisiu ha estat el del suport de CiU al 
govern del PSOE. Com ja hem vist en el capítol segon, la percepció per part de 
l'opinió pública catalana d'aquesta coMaboració ha estat globalment positiva, 
peí que difícilment, li haurá suposat greus pérdues electorals a CiU. La immen
sa majoria deis catalans creuen que el pacte ha estat bo no sois per a CiU, sino 
també per a Catalunya i, en bona mesura també per a Espanya, per la seva esta-
bilitat política i per la recuperació económica del país. A mes, CiU ha aconse-
guit no sois donar exactament la imatge d'aquest pacte que ells pretenien, sino 
que fins i tot ha convencut la majoria deis catalans que ha pres la decisió correc
ta quan ha decidit acabar amb aquest suport. 

Si ens centrem en dues de les preguntes básiques, la valoració del resultat 
d'aquest pacte pels interessos de Catalunya i d'Espanya, ens trobem que en gai-
rebé tots els espais definits en termes de nacionalisme o d'esquerra-dreta, en pre
domina una visió positiva. És a dir, peí que fa a les conseqüéncies del pacte per 
a Catalunya, nacionalistes i espanyolistes, liberáis i comunistes están majoritária-
ment d'acord en qué aqüestes han estat positives. Si ho mirem en fundó deis 
comportaments electorals de 1992, únicament entre el redui't electorat del PP, 
trobem una majoria reduida que valora negativament els resultats per Catalunya 
d'aquesta coMaboració, en consonancia amb el que han defensat els dirigents 
d'aquest partit. La valoració per part deis majoritaris electorats de CiU i PSC és 
molt positiva. 

Peí que fa ais efectes en els interessos d'Espanya, es manté la majoria que 
ho valora positivament, tot i que aquesta ja no és tan amplia i plural. Entre les 
persones de dreta i centre-dreta son majoria els qui valoren negativament el 
pacte i entre aquells que se senten sois o mes aviat espanyols les postures están 
molt igualades. Per electorats, el del PP és ara molt homogéniament crític amb 
el resultat del pacte per Espanya, predominant també per poc els que en fan 
una valoració negativa entre els votants d'IC-EV. Finalment, cal destacar que si 
gairebé tots els sectors consideren que la quasi-coalició ha estat mes positiva 
per Catalunya que per Espanya, entre l'electorat d'ERC s'inverteixen els termes 
i, tot i la valoració positiva, aquesta és mes tébia peí que fa ais interessos de 
Catalunya. En definitiva, pero, un pacte prou ben vist com per pensar que hagi 
tingut un cost electoral excessiu per a CiU. 

Per exemple, quan analitzem la importancia atribuida al pacte CIU-PSOE i 
a la situació política espanyola, en funció de l'autoubicació ideológica, ens tro
bem amb dues realitats diferents. Mentre que el pacte ha estat mes considerat 
en els espais on teñen presencia les forces polítiques que l'han criticat (dreta i 
esquerra), la situació política espanyola en general ha estat molt valorada per la 
dreta (presumiblement, de forma crítica), pero també peí centre-esquerra, que 
és precisament el sector que millor valora la coMaboració entre CiU i el PSOE. 
No sembla que la llicó que aquests sectors han extret de la seva valoració de la 

/ 
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situació política espanyola hagi actuat en benefici del PP, sino que pot haver 
donat lloc a múltiples recomposicions entre les forces de centre i d'esquerra.10 

Quadre 15 

IMPORTANCIA ATRIBUÍDA PER DECIDIR EL VOT A LA POLÍTICA ESPANYOLA 
I AL PACTE CIU-PSOE, PER ESPAIS IDEOLÓGICS 

(% que atribueix moka o forga importancia) 

(n) Política espanyola 

Esquerra 52 
Centre-Esquerra 60 
Centre 47 
Dreta 57 
Ns-Nc 36 
Total 51 

Pacte CIU-PSOE 

36 
31 
32 
40 
19 
31 

(86) 
(356) 
(434) 
(159) 
(160) 

(1.196) 

En tot cas, la política espanyola en general i el suport de CiU ais governs 
del PSOE si ha estat un factor considerat per aquells exvotants de CiU que ara 
han optat peí PP. Tot i estar parlant de pocs casos, entre els que han deixat de 
votar a CiU per raons de política espanyola son majoritarís ais que ara han optat 
peí PP, cosa que no passa entre els que han abandonat CiU per altres raons 
(quadre 16). 

Quadre 16 

PRINCIPAL RAO PER HAVER DELXAT DE VOTAR CIU ENTRE ELS SEUS EXVOTANTS DE 1992, 
SEGONS EL SEU VOT DE 1995 

(% horitzontals) 

• 

Política catalana 
Política espanyola 
Altres 

Abstenció 

30 
29 
51 

PP 

27 
41 
9 

Vot 1995 

Altres 

43 
30 
40 

(n) 

(30) 
(17) 
(35) 

I aquesta dada es repeteix si, en lloc de preguntar per la política espanyola, 
ho fem peí suport al govern del PSOE en concret. 

10. Així, mentre alguns votante de CiU de 1992 ara han votat PSC, poteer anticipant ja el vot anti-
PP que tant clarament va manifestar-se en les generáis de 1996 (vegeu rapartat referent al desig d'una 
nova victoria electoral en l'ámbit estatal del PSOE en el capítol segon), alguns antics votants socialis-
tes han votat IC-EV, com a resultat deis escándols que han afectat el PSOE. 
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Quadre 17 

EXVOTANTS DE CIU I EL SEU VOT ACTUAL, 
EN FUNCIÓ DE SI VAN CONSIDERAR EL SUPORT AL PSOE PER DECIDIR EL SEU VOT 

(% horitzontals) 

Vot 1995 

Ha influft molt/forga 
Ha influ'it poc/gens 

Abstenció 

33 
44 

PP 

43 
10 

Altres 

23 
46 

(n) 

(30) 
(50) 

En definitiva, la política espanyola ha estat mes present que mai en la deci-
sió electoral deis catalans i, en tant que factor nou, ha condicionat alguns deis 
trasviaments de vots que han tingut lloc en aquesta convocatoria. Tot i que aixó 
sigui mes difícil de demostrar, tampoc podem descartar que hagi influ'it en aquells 
votants que no han alterat el seu comportament electoral, pero que potser ho 
haguessin fet de no estar tan present aquest factor. El seu impacte ha estat, dones, 
plural, reafirmant decisions preses, facilitant potser algunes recomposicions entre 
el centre i l'esquerra i, principalment, donant lloc a part del trasviament de vots 
que tingué lloc entre CiU i el PP. 

3.3- La valorado de la tasca de govern de la Generaütat 

El desalineament electoral al qual hem fet referencia ha donat lloc a un incre-
ment del que s'ha anomenat «vot temátic». La divisió ideológica en termes de dreta 
i esquerra, i fins i tot en termes de nacionalisme o centralisme resulten insuficients 
per a resumir el conjunt de les preocupacions polítiques deis ciutadans. Aquests, 
mes autónoms que en el passat a l'hora de definir les seves postures davant temes 
concrets, teñen un grau d'interés molt desigual en el conjunt deis temes de debat 
polític i ja no preñen necessáriament partit en fundó d'una visió global del món, 
sino de compartir preocupacions o respostes concretes amb determinada for^a 
política en aquell o aquells temes que mes els preocupen. 

Els temes que poden donar lloc a aquest -vot temátic» poden ser molt diver
sos segons el país i l'elecció. Pero si n'hi ha un que apareix en qualsevol convo
catoria electoral, aquest és l'avaluació de la tasca de govern realitzada. Aquelles 
forces polítiques que han tingut responsabilítats governamentals serán jutjades i 
obtindran major o menor suport, en fundó deis resultats de les seves polítiques i 
de com aqüestes siguin percebudes per la ciutadania. Directament o indirecta-
ment aixó pot afectar totes les forces polítiques, ja que les pérdues d'una resulten 
en guanys per les altres. Pero aquesta percepció de la tasca de govern afecta prin
cipalment l'evolüció deis partits governants, fins al punt que es diu que els par-
tits d'oposició no guanyen les eleccions, sino que son els governs qui les perden. 
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En el cas de les eleccions autonómiques a Catalunya, la tasca de govern ha 
tingut un impacte electoral important ja fa anys. Les continuades majories abso-
lutes de CiU son indeslligables de valoracions de la gestió governamental a la 
Generalitat molt positives i continuades, que sois teñen parallel en el conjunt de 
l'Estat amb la situació de Castella-La Manxa, on també han donat lloc a continua
des victóries electorals del partit governant, el PSOE. 

Les eleccions de 1995 no han estat una excepció. Com s'ha vist al capítol 
segon, la valorado general de la situació de Catalunya era tan positiva com 1988 
(en un moment de ciar creixement económic) i la percepció de les diferents poli-
tiques sectorials era globalment positiva. El grau d'aprovació al conjunt de la tasca 
realitzada és tan elevat que potser en aquest cas no es tracta tant d'explicar com 
influeixen aqüestes valoracions en el resultat, sino perqué malgrat haver sois un 
de cada cinc catalans que manifesti desaprovar la tasca de govern de la 
Generalitat, CiU ha perdut la majoria absoluta. Aquesta dada per si sola ens mos-
tra ja que, tot i l'impacte que com veurem aquesta valorado pot haver tingut en 
el resultat, aquest ha estat necessáriament limitat. 

Aquest impacte limitat no es deu, pero, al fet que la valorado de la tasca de 
govern hagi estat absent de la campanya electoral, ni de les consideracions deis 
ciutadans a l'hora de fer la seva tria electoral. CiU va fer importants esfor^os de 
reivindicado de les seves realitzacions, igual que IC-EV es va esforzar a mostrar 
els resultats negatius d'aquestes polítiques. I el debat sobre el tema va donar lloc 
a qué una clara majoria (62%) deis que varen anar a votar, varen considerar, entre 
altres coses, la gestió realitzada peí govern de la Generalitat, superant així la 
importancia atribuida a la política espanyola. Pero, si els canvis electorals que 
hem descrit ens haurien de fer pensar que aquest tema hauria d'ésser especial-
ment rellevant per aquells electors mes volátils, que han pres la seva decisió en 
els darrers moments, aquesta imatge es demostra falsa quan comprovem que 
aquest tema ha estat tan important per aquells que ja s'havien decidit abans (63%), 
com per aquells que ho van fer durant la campanya. 

De fet, els sectors que mes varen considerar la gestió de la Generalitat, foren 
aquells on CiU obté tradicionalment mes suport: els catalans de centre i de dreta 
o els que se senten mes catalans que espanyols. Els votants de CIU, foren, de llarg, 
el grup que mes importancia atribuí a la tasca de govern, dones el 75% la consi
deraren un factor molt o forga important per decidir el seu vot (quadre 14). 
Aquesta xifra baixa significativament entre els votants deis altres partits, fins arri
bar al seu mínim entre els d'IC-EV (45%). El fet que aquelles persones que van can-
viar de partit en aquesta elecció, o que aquells que no van votar l'any 1992 pero 
si ho van fer l'any 1995, hagin prestat menys atenció a aquest tema que el conjunt 
deis ciutadans, és el segon indicador que apunta a que la valorado de la tasca de 
govern ens ajuda probablement mes a entendre les fídelitats partidistes habituáis, 
que no a interpretar els canvis electorals que han tingut lloc l'any 1995. 

Si considerem el grau d'aprovació de la tasca de govern, ens trobem que la 
distribució d'aquesta també coincideix molt amb la presencia electoral de CiU, 
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pero alhora va molt mes enllá. És a dir, els sectors socials que aproven en major 
mesura la política de la Generalitat, son també aquells que mes voten a CIU, pero 
el grau d'aprovació de les polítiques és superior arreu al vot per la coalició lide-
rada per Pujol. Així, la tasca de govern és ámpliament aprovada en tots i cada un 
deis espais ideológics considerats, donant Uoc a una extraordinaria situació d'a-
parent manca d'oposició clara des de cap deis extrems del ventall ideológic (qua
dre 18). Fins i tot entre les persones d'esquerres o entre aquells que se senten mes 
espanyols (els dos grups relativament mes crítics), hi ha dos persones que apro
ven la tasca de govern, per cada una que la critica. 

Gairebé tots els que voten a CIU aproven la política de la Generalitat, pero 
sois 4 de cada 10 deis que l'aproven, opten per votar a CiU (quadre 19). El suport 
deis votants convergents a la tasca de la Generalitat és gairebé unánime (96%). O 
bé Paprovació de l'actuació govemamental és una condició necessária (pero no 
suficient) per votar a CiU, o bé la relació entre actituds i vot no segueix la pauta 
habitual que els teórics del comportament polític tendeixen a pressuposar. És a 
dir, la gent no vota a CiU perqué estigui d'acord amb el que fa la Generalitat, sino 
que manifesta aprovar aqüestes polítiques perqué és votant de CiU. No ens 
podem pronunciar definitivament per cap de les dues hipótesis, pero el grau de 
coincidencia és sorprenentment elevat per descartar la segona d'aquestes possi-
bles respostes. 

Quadre 18 

APROVACIÓ DE LA POLÍTICA DEL GOVERN DE LA GENERALITAT, PER PERFILS IDEOLÓGICS 
(% horitzontals) 

Aprova Desaprova Ns/Nc (n) 

Esquerra 
Centre-Esquerra 
Centre 
Dreta 
Ns/Nc 

Espanyol 
Mes espanyol 
Indistint 
Mes cátala 
Cátala 

62 
67 
82 
70 
61 

56 
60 
72 
81 
76 

30 7 (128) 
22 11 (460) 
11 7 (535) 
26 3 (194) 
21 18 (276) 

26 18 (200) 
28 12 (111) 
18 9 (620) 
15 5 (371) 
17 7 (262) 

Total 71 19 10 (1-590) 

Pero si les valoracions deis votants de CiU sorprenien per la seva unanimitat, 
les deis votants de l'oposició xoquen per la seva benevolencia. Entre els votants 
del principal partit de l'oposició, hi ha mes de tres persones que aproven la tasca 
realitzada per CiU, per cada una que la desaprova. Únicament entre els electorats 
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d'IC-EV i del PP son majoria aquells que desaproven la tasca de govern de la 
Generalitat. Mentre que en el cas d'IC aquesta és ja la pauta tradicional d'anteriors 
legislatures, aquesta situació és nova en el cas del PP. Així, els seus votants están 
reflectint en les seves actituds el canvi d'estratégia del partit, que al Uarg de la 
darrera legislatura intensifica la seva crítica a CiU per la seva coMaboració amb el 
PSOE. 

Quadre 19 

APROVACIÓ POLÍTICA DE LA GENERALITAT, PER ELECTORATS 
(% horitzontals) 

Aprova Desaprova (n) 

CiU 
ERC 
IC-EV 
PP 
PSC 
Total 

96 
58 
42 
38 
68 
75 

3 (479) 
32 (111) 
45 (66) 
56 (82) 
19 (212) 
17 (1.202) 

També entre les persones que han canviat el seu vot des de la darrera elec-
ció autonómica i entre els mobilitzats respecte de 1992, l'aprovació de la tasca de 
govern és forga elevada (67% i 66%, respectivament), malgrat que la major part 
d'ells no va optar per votar a CiU. Així, aquest estat de Topinió pública molt favo
rable a la política de la Generalitat sembla poder contribuir a entendre la solidesa 
tradicional de ¡'amplia coalició que dona suport a CiU, pero no el seu retrocés en 
aquesta convocatoria. Tot i que entre els que han deixat de votar a CiU hi ha mes 
persones que addueixen raons de política catalana, que no de política espanyola, 
les valoracions que Tactuació de CiU a Catalunya mereix no semblen justificar 
aqüestes pérdues. 

En tot cas, i malgrat ser difícil establir quina és la direcció de la relació cau
sal, si podem constatar una menor taxa de fidelitat a CiU entre els que desapro
ven les polítiques de la Generalitat. Tres de cada quatre, deis votants de CiU que 
es mostren d'acord amb Tactuació de la Generalitat han optat per seguir votant a 
aquesta coalició. Per contra, entre el redui't grup de votants de CiU de 1992 que 
no aproven la tasca de la Generalitat, sois 1 de cada 3 ha tornat a votar CiU. 
També pot resultar signifícatiu que entre els que abandonen CiU per votar al PP, 
la majoria pertanyen a aquest grup, crític amb la gestió de la Generalitat. Per con
tra, els transfugues que opten ara per ERC, ho fan malgrat seguir aprovant de 
manera abrumadora Tactuació de Texecutiu cátala. 

El retrocés de CiU no es va produir, dones, fonamentalment com a resultat 
de la seva actuació des de la Generalitat, sino malgrat aquesta. En tot cas, si les 
valoracions no haguessin estat tan positives, el retrocés podría haver estat mes sig-
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nificatiu, si acceptem que la percepció positiva de la tasca de govern és gairebé 
una condició necessária per votar CiU. Aqüestes valoracions han ajudat, dones, a 
CiU, com ho havien fet en el passat, pero sense que hagi pogut rendabilitzar-les 
plenament, dones son molts aquells que, tot i valorar positivament la seva actua
do, han optat per votar altres forces polítiques. 

3.4. El rol deis candidats 

La menor identificado entre ciutadans i partits, la disminució de la capacitat 
deis partits de convertir-se en el seu propi mecanisme principal de comunicado 
directa amb la societat i el creixent paper de la TV com a mitjá de comunicació 
hegemónic i, per tant, responsable de transmetre la major part de la informado 
política ais ciutadans, son tots factors que han contribuit a un creixent protago-
nisme deis líders com a mecanisme de relació mediática amb la societat i, com a 
resultat, com a elements decisoris de la tria electoral. Al costat d'aquesta tenden
cia general, factors culturáis i institucionals, propis de cada societat, han provocat 
que aquest rol deis líders com a factor explicatiu del vot hagi estat molt desigual. 
En el cas espanyol, els factors detalláis al capítol segon, han contribuit a que el 
lideratge s'hagi convertit en un element important de la tria electoral. 

En el cas de les eleccions autonómiques catalanes, el factor lideratge ha estat 
particularment citat com a decisiu per explicar les continuades majories de CiU. 
Aquest ha estat un factor clarament sobredimensionat en les explicacions perio-
dístiques deis resultats electorals, donada la seva major simplicitat i visibilitat res
pecte a elements mes abstractes, com pot ser la Ueialtat de partit. En tot cas, no 
hi ha dubte que els resultats de les eleccions autonómiques catalanes precisen del 
factor lideratge per ser plenament compresos. 

És necessari fer, pero, una altra observado. Aquí assumirem, tal com es fa habi-
tualment per tal de simplificar la realitat, que la valorado deis líders és una varia
ble independent, lligada, per tant, a factors de carácter personal, carismátic o de 
capacitat de comunicació, que ens ajuda a entendre els resultats electorals. La rea
litat és, segurament, mes complexa. La valorado del líder va molt lligada a la popu-
laritat del partit, pero no sois perqué el primer expliqui la segona, sino perqué tots 
dos formen part d'una percepció deis ciutadans, en bona mesura inseparable, i que 
és el resultat del conjunt de les actuacions substantives i simbóliques d'aquella for^a 
política, simbolitzada sovint peí seu líder. En la realitat, dones, la valorado deis 
líders és alhora variable dependent i independent, pero donat que aquí volem 
entendre el comportament electoral deis ciutadans, la tractarem com si fos fonamen-
talment un deis grans factors explicatius de la tria electoral deis ciutadans. 

Quin paper han teñir els líders a 1'hora de fer decidir els electors per un o 
altre partit? Peí que fa al lideratge, les eleccions de 1995 presentaven elements de 
continuitat i de canvi. Quatre deis cinc principáis candidats repetien respecte de 
1992, pero el nou candidat del PSC obria algunes expectatives de cara a tractar 
superar l'aparent problema de lideratge que afrontava el PSC en aquest tipus d'e-
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leccions. Alhora, tot i no ser candidat, la incorporado de Trias de Bes al PP pre-
tenia ser un revulsiu de carácter personal, per tai de fer mes acceptable l'oferta 
popular davant els tradicionals votants de CiU. Com ja s'ha vist al capítol segon, 
els principáis líders polítics catalans son for^a coneguts i irregularment ben valo-
rats. Gairebé tothom valora Jordi Pujol, mentre que tots els altres candidats resul
ten desconeguts per a una part de la població catalana. Aquest desconeixement 
és particularment alt en el cas de Trias de Bes, que era valorat per poc mes de la 
meitat de la població enquestada (quadre 20). La campanya ha ajudat a qué tots 
els candidats, excepte Pujol, resultin mes familiars a la major part de la població 
catalana. Aquest creixement en la proporció de gent que els valora és éspecial-
ment important en el cas del nou candidat socialista, Joaquim Nadal. 

Quadre 20 

CONEDCEMENT DELS PRINCIPALS CANDIDATS (%) 

Octubre 1995 Novembre 1995 

Colom 67 75 
Nadal 64 77 
Pujol 96 90 
Ribo 68 72 
Trias 55 — 
Vidal-Quadras 70 77 

Les valoracions mitges deis candidats osciMen entre un considerable 6,5% de 
Pujol, fins al molt baix 2,3% que obté Vidal Quadras. El candidat socialista 
Joaquim Nadal arriba per poc a l'aprovat (5,1%), superant les tradicionals valora
cions de l'anterior candidat, Raimon Obiols. Si comparem aqüestes valoracions 
amb el suport electoral obtingut pels respectius partits, el mes sorprenent és la 
gran distancia que hi ha entre la valorado de Vidal-Quadras i la que teñen Colom 
i Ribo, malgrat obtenir les seves forces un grau de suport similar. Podríem dir que 
el candidat popular queda pitjor situat que el seu partit, i que els altres dos líders 
de les forces menors superen, amb les seves valoracions personáis, el suport elec
toral que reben els seus respectius partits. 

Si ens fixem en el suport que els candidats reben entre els seus respectius 
votants (vegeu també el capítol 2), trobem resultáis for$a habituáis, amb un nivell 
de suport molt alt en el cas de Pujol (8,4%), que mostra Tapreciació que per a ell 
teñen els votants de CiU, contrastant amb el 6,5% que rep Vidal-Quadras entre els 
votants del PP. Aquesta és una xifra relativament baixa tractant-se deis propis 
votants, el que fa pensar que alguns d'ells son votants del PP malgrat Vidal-
Quadras. En tot cas, si en altres eleccions hi havia electorats que valoraven millor 
un candidat que no era el del propi partit, aixó no ha succeít en aquesta convo
catoria, on cada un deis grups defínits en fundó del comportament electoral de 
l'any 1995 prefereix el seu líder per sobre deis altres. 
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Quadre 21 

VALORACIÓ DELS CANDIDATS (%) 

de ¡'electoral 

brel995 

4,5 
5,2 
6,6 
4,9 
2,8 
2,5 

Propis votante 

Desembre 1995 

4,6 
5,1 
6,5 
4,3 
— 

2,3 

Desembre 1995 

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

6,5 

Colom 
Nadal 
Pujol 
Ribo 
Trias 
Vidal-Quadras 

Un dels temes importants en aqüestes eleccions en termes de lideratge era 
qué podia aportar la incorporado de Trias de Bes a la candidatura del PP. La seva 
valoració global, escassament superior a la de Vidal-Quadras, pero conegut per 
un sector menor de la poblado, resulten un primer indici de Pescas valor afegit 
d'aquest fitxatge. Si la voluntat era que Trias servís per atreure els exvotants de 
CiU, no sembla que el 2,6 que obté entre els qui votaren CiU l'any 1992, sigui 
molt prometedor. Per contra, entre els votants del PP de 1992, arriba al 6,5, for^a 
per sota del 7,3 amb que qualifiquen a Vidal-Quadras. Entre els electors de cen-
tre-dreta i dreta la seva valoració és clarament inferior a la de Vidal-Quadras i sois 
el supera per unes décimes entre els de centre. Pero, fins i tot en aquest espai 
polític, no aconsegueix superar el 3 i segueix esent menys conegut que Vidal-
Quadras. En definitiva, el capital que Trias de Bes va aportar al creixement elec
toral del PP apareix com a for^a menyspreable. 

Finalment, les valoracions en fundó dels comportaments de 1992 i 1995 
apunten que Nadal, Ribo i Vidal-Quadras eren valorats peí conjunt dels tránsfu-
gues molt per sobre de les seves respectives mitjanes, factor que podría contribuir 
a explicar alguna de les captacions que, en aquesta convocatoria, realitzen 
aquests partits. En la mateix línia, l'altíssima valoració que fan de Pujol els (escas-
sos) antics votants del CDS, pot haver facilitat l'absorció de les restes d'aquest 
electorat per CiU. 

En definitiva, tría electoral i valoració dels candidats presenten una associació 
molt estreta. En cada un dels electorats la valoració del propi candidat és eleva
da i son pocs aquells votants d'un partit que manifesten una opinió molt negati
va sobre el propi candidat. Pero els candidats han estat en aquest cas mes un fac
tor de continuítat que de canvi. Quatre dels cinc candidats repetien i, a grans trets, 
ni les seves imatges ni la seva valoració global havia canviat significativament. 
Tampoc Nadal va representar un gran canvi en el conjunt de l'electorat socialista, 
tot i aconseguir cert vot de carácter personal a Girona i ser, probablement, un dels 
factors que va contribuir a qué la davallada socialista fos molt menor del que s'es-
perava. Les incorporacions al PP van ser del tot irrellevants per entendre el seu 
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creixement electoral, que tampoc sembla explicable en fundó del seu principal 
candidat. En aqüestes eleccions, dones, el rol del lideratge fou mes un factor d'es-
tabilitat que de canvi. 

4. Conclusions 

Els factors consideráis al llarg d'aquest capítol han mostrat la seva incidencia 
en el comportament electoral deis catalans. En la línia del que apuntávem en la 
introducció, tant els factors estructuráis com els de conjuntura apareixen com a 
decisius per entendre les opcions preses pels ciutadans en l'elecció de 1995. 

El quadre 22 pretén recollir de forma esquemática la capacitat explicativa de 
cada un d'aquests grans factors de vot. Els de carácter sociológic permeten dis
criminar Topetó electoral de bona part deis votants, dones els perfils deis votants 
de la major part deis partits (i, en major mesura, deis petits) son remarcablement 
diferents. Únicament l'electorat catch-all de CiU resulta forga indistingible del 
conjunt de la ciutadania catalana. 

Quadre 22 

CAPACITAT EXPUCATIVA DELS PRINCIPÁIS FACTORS DE VOT 
EN CADA UN DELS ELECTORATS 

CiU PSC IC-EV ERC PP 

Sociológics X XX XX XX XX 
Ideológics xxx xxx xxx xxx xxx 
Nacionals xxx xx x xxx xxx 
Política espanyola xx xx xx xx xx 
Lideratge xxx xx xx xx xx 
Polítiques Generalitat xxx x? xx x? xx 

x: Impacte baix. xx: Impacte moderat. xxx: Impacte decisiu. 
FONT: Elaborado propia. 

Els factors ideológics, en la línia d'anteriors recerques electorals a Catalunya 
i Espanya, segueixen mostrant el seu carácter fonamental. Tots els partits teñen 
un electorat clarament segmentat a partir de les seves preferéncies ideológiques, 
i fíns i tot un electorat ampli com el de CiU té una implantado molt desigual en 
els diferents espais polítics. 

La qüestió nacional segueix exercint una gran influencia en la tria electoral 
dels catalans. També com en ocasions anteriors, aquesta afecta a tots, excepte a 
IC-EV, amb un electorat molt plural en aquest terreny. La clara segmentació entre 
electorats catalanistes (CiU i ERC) i espanyolista (PP), existeix, pero és menys 
clara en el cas del PSC. 
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Per primer cop, la política espanyola ha resultat decisiva en unes eleccions 
autonómiques. Tot i que el seu impacte mes ciar ha estat en la fuga d'alguns 
votants de CiU cap al PP, també ha donat lloc a una major participado electoral 
que ha afectat a tots els partits i pot haver contribuit a alguns desplagaments de 
votants de CiU a ERC o del PSC a IC. 

El lideratge ha seguit essent clau en les eleccions autonómiques. La relació 
estreta entre valorado de líders i vot es manté i la bona valorado de Pujol en tot 
l'espectre polític ha collaborat en el resultat de CiU i, per tant, ha afectat negati-
vament ais seus rivals mes directes. Els canvis que s'han produít en aquest terreny 
no han resultat decisius, tot i que el nou líder del PSC pot haver millorat margi-
nalment les expectatives d'aquest partit. 

Finalment, la valoració de la tasca de govern ha seguit actuant, com en les 
darreres convocatóries, a favor de CiU, tot i no haver estat suficient per garantir 
la continuítat del suport a aquesta forga política. És a dir, molta gent no ha votat 
CiU, malgrat aprovar la seva gestió, potser peí paper secundari que aquest tema 
ha tingut en l'agenda política d'aquesta convocatoria. L'electorat d'IC-EV i del PP 
son els únics crítics amb aqüestes polítiques, peí que potser podríem pensar en 
un impacte negatiu per passiva en ERC i PSC, que no han aconseguit transmetre 
ais seus votants una crítica de la tasca de govern. 

Bona part deis resultats, i d'aquestes relacions entre variables i vot, s'ha-
guessin produít amb i sense campanya electoral. Com és habitual, aquesta ha des-
pertat un interés moderat (tot i que lleugerament mes gran que en altres ocasions) 
i ha resultat decisiva per una minoría deis votants. Pero aquesta constatado no 
ens pot portar a menysprear-ne la seva importancia. La campanya ha servit per 
que es decidissin un sector de votants que podia haver atorgat la majoria absolu
ta a CiU o que podia haver produít una major derrota del PSC. La campanya ha 
servit per donar a conéixer al candidat Joaquim Nadal, i perqué cada partit trac-
tés de portar-la cap a on podia resultar-ne mes beneficiat: la política espanyola en 
el cas del PP i les polítiques de la Generalitat en el de CiU. Per posar un sol exem-
ple, cap campanya podia arrebatar la majoria deis vots centristes a CiU, pero sí 
podien provocar que la seva hegemonía en aquest sector fos mes o menys acia-
paradora. 



CONSIDERACIONS FINALS 

CAMPANYA, ESTABILITATI CANVI 
A LES ELECaONS CATALANES DE 1995 

JOSEP GlFREU i FRANCESC PALLARES 

1. Estabilitat i canvi en les eleccions autonómiques de 1995 

De l'análisi deis resultáis electorals del 19N se'n desprén una doble conclu-
sió relativa al comportament electoral deis catalans. 

En primer Uoc, es confirma una notable estabilitat deis alineaments electorals 
respecte de les anteriors eleccions autonómiques catalanes. Es manté el mateix 
format del sistema de partits i la correlació de forces no experimenta variacions 
quantitativament molt importants, tot i algunes variacions significatives. CiU es 
manté com a for^a ámpliament majoritária, seguida molt de lluny peí PSC, men-
tre PP, IC i ERC es queden en una posició secundaria. 

En segon Uoc, també es produeixen alguns canvis molt significatius: Fincre-
ment de la participació, Fimportant avang del PP i el retrocés relatiu de CiU . Per 
la seva banda, el PSC experimenta un lleu retrocés, mentre ERC i, sobretot, IC 
també aconsegueixen augmentar el seu suport electoral. 

En la tradició de la recerca electoral, se sol relacionar l'estabilitat deis com-
portaments de Felectorat amb la relativa permanencia o el cicle Uarg de canvi que 
teñen els factors estructuráis i les actituds polítiques básiques (variables sociode-
mográfiques, posicionament ideológic i adscripció a la identitat nacional), mentre 
que els canvis de comportament se solen derivar de factors conjunturals (percep-
cions de la situado económica i política, valorado de la gestió de govern, els can-
didats en presencia, campanya electoral, preponderancia de determinats temes en 
Felecció, etc.). 

Vist que els resultáis de les eleccions del 19-N de 1995 al Parlament de 
Catalunya van presentar, d'una banda, elements d'estabilitat importants i} de Fal-
tra, alguns elements significatius de canvi respecte a les anteriors eleccions i a tota 
l'etapa de majoria absoluta de CiU, convé posar Fémfasi en el fet que la campanya 
electoral no solament és un factor conjuntural de ca^vi conKspvint de forma poc 
adequada s'afirma. Com ho mostra també el nostre estudi, la campanya electoral 
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sembla teñir tanta o mes incidencia en l'estabilització deis alineaments electorals 
com en pot teñir en la cristal lització de canvis significatius en els mateixos. 

En Tactual dinámica de la comunicació política propia de les democrácies 
estables, la breu etapa de la campanya electoral assumeix una fundó institucio
nal i simbólica de representado de tota la vida política i mes particularment de 
deliberado pública abans de la legitimado d'unes majories de govern. Ara bé, la 
campanya electoral només té definido estricta des del punt de vista juridicoinsti-
tucional. En la seva dimensió política i comunicativa, la campanya electoral no té 
ni un principi ni un final precisos, en el ben entes que els fenómens polítics i 
comunicatius de la campanya electoral només poden entendre's com a part d'un 
procés continu d'interacció entre els actors implicats: electors, partits i mitjans. En 
aquest sentit, i tal com sol entendre's avui en la recerca sobre comunicació polí
tica, la idea de circularitat ajuda a explicar millor l'estreta interdependencia que 
es dona entre sistema polític i sistema comunicatiu, que interactuen de forma con
tinua i no discreta. La circularitat de la comunicació permanent entre els seus 
actors assegura avui els mecanismes i procediments que fan possible tant l'esta-
bilitat del sistema democrátic com Pobertura ais canvis que el sistema requereix. 

En aquest marc, si bé el nostre estudi no s'ha plantejat entrar en una análisi 
formal de causalitats, sí que permet mostrar aqüestes relacions i les seves princi
páis característiques en el cas concret de la campanya i eleccions de 1995. Així, 
el nostre estudi mostra clarament com el plantejament de la campanya electoral 
per part deis partits i també per part deis mitjans ha tingut com a referencia de 
primer ordre l'estat de l'opinió pública. Sobre aquesta base els partits han definit 
els seus objectius electorals, han prioritzat unes idees, valors i/o temes per sobre 
d'uns altres, i s'han decantat per unes formes de presentado mes o menys per-
sonalitzades.1 

A partir de l'activitat desplegada pels propis partits, el procés de comunica
ció a la campanya es va complementar amb el tractament donat pels mitjans ais 
diferents partits i/o temes, a mes de les diferents formes de comunicació directa 
ais ciutadans utilitzades pels partits. 

2. Ciutadans i mitjans: el seguiment de la campanya 

2.1. Seguiment selectiu deis mitjans de comunicado 

En un marc de campanyes fonamentalment mediátiques, el nivell d'exposició 
deis ciutadans a les informacions deis MCM és un tema clau en Tanálisi del pro-

1. A tall d'exemple complementan cal recordar com l'any 1995, en un context d'erosió de la imat-
ge del govern central del PSOE, la campanya socialista a les eleccions municipals es va centrar gaire-
bé exclusivament en la imatge deis candidats, deixant de banda sigles i símbols de partit; és a dir, tot 
el contrari del que havia succéít a les eleccions de 1983 i 1987, en un context d'opinió pública molt 
diferent. Vegeu F. Pallares i J. Soler, «Las elecciones municipales de 1995 en España-, a T. Font (dir.), 
Anuario del gobierno local, 2996, Madrid, Instituto de Derecho Público-Marcial Pons, 1996. 
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cés electoral i de la decisió de vot. En aquest sentit, l'estudi mostra un tendencia 
entre Felectorat cátala a consumir aquells mitjans de comunicació de masses que 
en part, retroalimenten les seves opinions polítiques prévies i en part poden aju-
dar-lo a la recerca d'informació per posicionar-se en els próxims comicis. Sembla 
també presumible que hi ha una clara intencionalitat en Pexposició selectiva ais 
mitjans de comunicació en el sentit de reafirmar-se en els principis o posiciona-
ments que, per exemple, el lector/elector o el telespectador/elector mantenen 
regularment. Les simpaties polítiques deis electors envers algunes forces políti
ques es corresponen amb uns hábits concrets de seguiment de mitjans. 

Aquesta correspondencia, la podem detectar tant en televisió com en prem-
sa. El seguiment de la informado política per televisió dona uns agregats molt 
definits pels grups electorals: els votants de CiU i d'ERC s'informaren quasi exclu-
sivament per TV3 i C33; els votants del PSC definien un ventall mes divers de 
cañáis peí seguiment de la informado política, pero el grup mes nombrós (40%) 
10, ho feia a través de TVE1 i TVE2 (llavors controlades peí govern del PSOE); els 
electors del PP, així com els d'IC, també seguien la informado per diversos cañáis, 
pero el preferit peí PP era Antena3 (35%) mentre el d'IC era TV3-C33 (38%). 

En premsa, s'observa també una certa agregado en fundó de la intencionali
tat política, pero amb matisos importants. A part del 25% que declara no llegir 
premsa (que arriba al 40% en Felectorat del PSC), hi ha dos diaris que exerceixen 
de forma molt clara una fundó «transversal», és a cür, que, en proporcions similars, 
son font d'informació electoral preferent entre tots els grups d'electors, És el cas, 
en primer Uoc, d'El Periódico (diari preferent per a un 28% deis entrevistats, amb 
una quota de seguiment d'almenys el 25% en cada electorat) i La Vanguardia 
(diari preferent per a un 20% de la població i és el mes llegit entre els electors 
del PP i de CiU, amb el 28% i 26% respectivamente El diari Avui nornés és pre
ferent en un nivell una mica important per ais electors d'ERC (21%). Per la seva 
banda, El País té una incidencia menor en tots els grups, i on troba una certa pre
ferencia és entre els electors d'IC (12%). 

2.2. Interés per la campanya 

Tal com ja hem indicat en la introducció, el mitjá a través del qual se segueix 
la informado és un indicador que ens aporta informado limitada per a l'estudi 
deis possibles efectes de la campanya electoral. El seguiment té altres dimensions 
complementarles (freqüéncia, credibilitat atorgada al mitjá, nivell d'interés per la 
campanya, etc.), que permeten una análisi molt mes afinada. En el nostre estudi, 
pero, només hem pogut disposar de dades en relació al nivell d'interés. 

La campanya electoral de 1995 va ser seguida amb un nivell d'interés supe
rior al d'anteriors ocasions, i així es va ratificar en un niverll relativament alt de 
participado. Quins factors hi ha darrera d'aquest augment de Finterés? 

Primer de tot, tal i com ja ho hem remarcat en estudis sobre anteriors elec
cions, convé repetir en contra d'algunes interpretacions poc fonamentades que a 
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vegades encara s'escolten, que ni el fet d'haver nascut o no a Catalunya, ni la iden
tificado mes catalana o espanyola no son pas variables determinants peí nivell 
d'interés en el seguiment de la campanya. Només s'observa una certa incidencia 
de la identificado quan es comparen els grups d'identificació exclusivista: menys 
interés entre els només espanyols i mes interés entre els només catalans. 

De tota manera, l'aspecte mes remarcable l'any 1995, i principal característica-
explicado de l'augment d'interés, es troba en el singular interés per la campanya 
entre els electors del PP, tal com era d'esperar en la conjuntura d'aquestes elec
cions, i que cal interpretar en clau d'incidéncia del nivell estatal de la política a 
l'hora de configurar rescenari de decisió de vot en les eleccions autonómiques. 

Aquest major interés deis electors del PP en la campanya electoral no és degut 
a un tractament favorable al PP per part deis MCM en la campanya electoral estric-
tament catalana. Si bé per imperatius del plantejament de la recerca nosaltres hem 
pogut fer el seguiment en els mitjans només de la informado específica sobre la 
campanya catalana, els ciutadans quan Uegeixen el diari o segueixen els informa-
tius de televisió o radio, segueixen també la informado en l'ámbit espanyol en la 
qual el avanc, general del PP sí que tenia un destacat protagonisme. 

Des de la perspectiva del comportament electoral, per altra banda, aquest fet 
indica que l'interés per Pelecció está directament relacionat amb un objecte de 
vot. És a dir, l'interés —i la predisposició a participar— no es desvedlen primer 
en abstráete i després es decideix a qui votar, sino que son fundó de la conside
rado d'una determinada opció de vot. 

3. Percepció de Pimpacte de la campanya electoral 

La campanya a les eleccions autonómiques catalanes de 1995, com ja sol ser 
habitual tant a Catalunya com a les democrácies occidentals,2 no ha estat el marc 
fonamental per a la informado i decisió de vot deis electors; la gran majoria d'a-
quests havien decidit préviament l'orientació del seu vot. El noste estudi apunta 
que, principalment, ha servit per reforjar identificacions i intencions prévies, així 
com per activar actituds latents, mes que no per canviar opinions i/o decisions de 
vot. Tal com s'ha anat demostrant abastament també en els estudis comparats, la 
decisió de vot és resultat de tot un procés continuat en el temps, no fruit d'un 
període concret. 

Aquest marc ubica l'aparent contradicció entre un bon nivell d'interés per la 
campanya i la percepció d'escassa influencia sobre la decisió de vot que els ciu
tadans li reconeixen. A les eleccions autonómiques de 1995 només un 9% deis 
entrevistáis considerava que la campanya influiría molt en la seva decisió; una 

2. J. R. Montero, «La decisión electoral: interés, dudas y valoraciones-, a Equip de Sociología 
Electoral (ed.), L'electorat cátala a les eleccions autonómiques de 1995: Opinions, actituds i compor-
taments, Barcelona, Fundació Jaume Boñll (Estudis Electorals, 10), 1991; R. Cayrol, -Le role des cam-
pagnes electorales», a D. Gaxie, Explications du vote. Un bilan des eludes electorales en France, París, 
Presses de la Fondation National des Sciences Politiques, 1985. 
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dada semblant a la que s'observava en Pestudi realitzat sobre les eleccions cata
lanes del 1988,3 i no gaire diferent del que sol ser habitual en l'ámbit comparat. 

3.1. Els indecisos i la campanya 

En perspectiva comparada, el cas mes normal és que la gran majoria deis elec-
tors tinguin decidit el seu vot abans d'iniciar la campanya electoral.. A les eleccions 
catalanes de 1995 el nombre d'indecisos poc abans de comengar la campanya era 
del 14%. Una xifra semblant a les que s'observen també a Espanya en els inicis 
deis noranta, i una mica superior a la que es produia durant la segona meitat deis 
anys vuitanta.4 Aquest increment de la indecisió és conseqüéncia d'haver passat 
d'una situado d'estabilitat politicoelectoral a una de canvi. 

Es tracta d'un percentatge baix des de la perspectiva de valorar globalment 
l'ámbit potencial d'influéncia de la campanya en la decisió de vot. Ara be, la seva 
importancia estratégica pot ser enorme a l'hora de decantar majories i minories; 
en el cas d'aquestes eleccions, a Phora de decidir sobre el manteniment de la 
majoria absoluta per CiU 

Quins eren els parametres d'orientació electoral d'aquests electors? Amb rela
ció al del vot en les anteriors eleccions autonómiques i generáis, el partit mes 
afectat per les indecisions era el PSC, tot i que també entre els electors anteriors 
de CIU s'observaven indecisions. 

Per altra banda, la majoria deis indecisos tenia com a una de les seves 
referéncies a CiU, bé fos com a objecte de possible destí d'electors d'altres par-
tits, o bé com a expressió d'indecisió d'anteriors votants de CIU en el marc de Pe-
mergéncia del PP, del seu suport al PSOE o de la pérdua de credibilitat naciona
lista per la seva participado a la política espanyola. Els binomis de dubte mes 
importants eren CiU-PSC, CiU-ERC, CiU-PP i PSC-IC. 

Es tractava, dones, d'un conjunt de fenómens plenament ubicats en el marc 
de la conjuntura de Pelecció, al nivell estatal i autonómic, tal com ha estat expo
sada abastament en els estudis precedents. Finalment, com ja s'ha indicat, es va 
produir una divisió for^a equilibrada dins de cada binomi de dubte, excepte en 
el cas deis indecisos entre PSC i IC, que van acabar optant majoritáriament per IC 
a manca d'incentius per votar el PSC com a conseqüéncia de Perosió de la imat-
ge del PSOE i a la inexistencia d'incentius al vot útil en el context electoral. 

La campanya electoral, pero, només en part sembla haver estat realment 
important en aquesta decisió final. Tant el nivell d'interés per la campanya com 
el fet de reconéixer poca o moka influencia de la campanya en la decisió de vot, 
no mostren cap relació amb el fet de teñir o no decidit el vot. No existeix major 
interés per la campanya, ni se li reconeix major influencia, entre aquelles perso
nes que encara no han decidit el seu vot, que entre aquelles que ja Phan decidit. 
Els indecisos, dones, no responen genérícament al perfil de l'elector interessat en 

3. Montero, op. cit\ Cayrol, op. cit. 
4. Montero, op. cit, p. 63-
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els plantejaments deis partits i que prendía una decisió en funció de la informa
do recollida a través de la campanya electoral; com a tipus general no resulta 
gaire versemblant. Mes aviat, entre els indecisos, al costat d'electors amb interés 
per la campanya existeixen electors molt desinteressats que no preñen la decisió 
fíns al darrer moment en funció de factors i processos molt diversos, entre els 
quals les influencies de les xarxes de relació interpersonals (familiars o amics) 
semblen forga importants.5 

4. La campanya I Pestabilitat 

En aquest apartat, pretenem aportar algunes hipótesis conclusives que per-
meten relacionar els resultats electorals amb la funció d'agenda temática electoral 
que acompliren els mitjans de comunicació al llarg de precampanya i campanya, 
així com també amb les estructures discursives a través de les quals les cinc 
opcions parlamentarles s'autorepresentaren davant l'electorat a través deis espots 
televisius de propaganda. 

En la campanya analitzada, resquema de relacions ciutadans-partits-rnitjans 
s'ha plantejat com un model de baix a dalt, és a dir, que s'inicia des de la base, 
constituida per l'opinió de l'electorat (en general i de cada partit), i sobre les 
característiques de la qual els partits han definit els seus plantejaments i estraté-
gies, al mateix temps que l'estat de l'opinió pública i els plantejaments deis par
tits han determinat en gran manera l'agenda deis mitjans.6 

A partir d'un estat de l'opinió pública en el nivell autonómic que no oferia 
gaires expectatives a esfor^os de competencia per nous espais electorals, cada 
partit es dirigeix al «seu» electorat en funció de les seves particulars opinions i 
característiques actitudinals, sobre una imatge i uns plantejaments que en termes 
generáis ja van basar el vot en les anteriors eleccions. Per tant, també la resta d'e-
lectors percebeixen a cada partit segons ja el coneixen. No existeix, dones, ni 
situació ni voluntat per a una competencia rellevant entre partits. La satisfacció 
amb l'evolució de la situació —molt millor valorada que la general d'Espanya—, 
rámplia aprovació de la gestió de govern, l'alt nivell de confianza amb el seu pre-
sident, la mala valoració de l'oposició, son els parametres que determinen que 
Pobjectiu principal deis partits sigui la renovado deis suports, molt mes que Pin-
tent de captar nous electors. 

Només en el cas del PP, el procés en la campanya s'inicia en el plantejament 
del partit, per tal d'introduir un element de canvi en la direcció de trencar amb la 
situació de marginado anterior. 

5. P. A. Beck, -Voters' Intermediation Environments in the 1988 Presidential Contest-, Public 
Opinión Quarterly, 55 (1991), pp. 371-394. 

6. No sempre és així. En la política espanyola durant els darrers anys, el paper deis mitjans en la 
configurado de l'agenda ha estat determinant, i el tipus de relació aquí plantejada s'acostaria mes a 
un model de -mediacrácia», tal com l'hem plantejat en el capítol inicial. 
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Aquest plantejament conservador de la campanya per part de la quasi tota-
litat de les forces polítiques es produia en el marc d'una definició de la situado 
de l'opinió pública com d'estabilitat, amb presencia parcial d'elements de canvi 
que, tal com ja hem vist, s'enfrontaven amb limitacions «estructuráis» al creixement 
electoral de la for^a afavorida per la conjuntura general i que incorporava els ele-
ments de canvi: el PP. 

El paper deis mitjans, per la seva banda, s'ubicava igualment en el to gene
ral de l'opinió pública tot refor^ant els elements d'estabilitat, així com també en 
el marc de la particular estructura de mitjans a Catalunya, i de la regulado insti
tucional de la campanya electoral, especialment peí que fa referencia ais mitjans 
de titularitat pública. 

En aquest marc, la continuitat genérica que s'observa en les pautes de segui-
ment deis mitjans de comunicació i els corresponents alineaments politicoinfor-
matius en relació a anteriors estudis, apunta també en la direcció de l'estabilitat. 

Quins son els lligams que apareixen entre estat de l'opinió pública i els plan-
tejaments deis partits? Quins elements podem exposar sobre l'actuació deis mit
jans en la seva fundó d'intermediació? Quines relacions podem establir entre l'ac
tuació de partits i mitjans i els resultats d'estabilitat i de canvi? Quins aspectes 
podem plantejar com efectes de la campanya? 

4.1. Opinió pública i plantejament deis partits 
+ 

L'análisi del discurs electoral de cada for^a política parlamentaria aporta ele
ments pertinents per interpretar tant l'autopresentació deis partits i coalicions com 
la imatge susceptible de ser percebuda pels electors/espectadors. En aquest marc, 
es pot dir que per dissenyar la seva campanya els partits han tingut com a referen
cia de primer ordre l'estat de l'opinió pública tal com ha estat descrit en el primer 
capítol.7 

L'observació sistemática de les estructures narratives profundes deis espots de 
les cinc candidatures porta a la conclusió que els missatges propagandístics básics 
deis mateixos actors polítics assumeixen expectatives de continuitat, encara que 
en alguns casos es plantegin escenaris futurs rupturistes. 

La campanya de CiU es basa en qué les coses a Catalunya van bé a partir de 
l'opinió positiva existent entre l'electorat. En aquest sentit, la idea de continuitat 
és absolutament central en el discurs electoral de CiU, en qué, a través de Vheroi 
de la narrado que identifica «Nosaltres» » «Catalunya», es proposa l'objectiu de 
continuitat (majoria controlada per CiU) per evitar la desintegrado del protago
nista, Catalunya. El líder, Jordi Pujol, apareix com a simple instrument enunciatiu 
d'aquesta missió. 

El PSC fa un plantejament mes defensiu del seu espai tradicional que enca-
rat a la conquesta de nou electorat. Presenta una imatge centrada en la voluntat 

7. Recordem que les nostres consideracions es basen en l'análisi de la mostra deis espots televi
sáis de propaganda (vegeu capítol 3). 
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de representar desquerrá» i de construir el seu nou líder, Joaquim Nadal. El seu 
plantejament admet implícitament la dificultat d'aconseguir canvis prou impor-
tants com per ser ralternativa de CiU en aqüestes eleccions. 

El PP, atesa la negativa percepció en Topinió pública de la qual parteix, foca-
litza la seva propaganda en assolir un reconeixement entre les altres forces poli-
tiques catalanes, advocant per una «Catalunya plural», alhora que posa l'émfasi en 
la conjuntura política espanyola com a via per recollir mes suport electoral. 

Per diferents raons, ERC i IC-EV mantenen un discurs de caire mes rupturis-
ta, lluny de les pretensions continu'fstes de CiU. Per ERC, l'objectiu és la futura 
independencia de Catalunya; per IC-EV, és trencar amb el poder actual de la 
majoria de CiU, afavoridora deis «poderosos- i donar el poder al «chitada». 

També les estratégies enunciatives deis espots de propaganda —sobretot 
decidir qui és el narrador, qui explica el relat o missatge— responen forga clara-
ment a una mena de convenció tacita entre els partits i a dintre deis partits sobre 
la dificultat de preveure canvis profunds en el mapa polític postelectoral. 

Els líders que assumeixen de forma gairebé exclusiva el paper de narrador 
son Jordi Pujol i Ángel Colom, pero mentre el primer explica el missatge en un 
entorn quotidiá i sense salts temporals, el segon s'explica en una ficció de futur i 
davant una roda de premsa. Nadal també és el narrador central deis espots del 
PSC, pero comparteix el paper amb molts altres narradors que van de Felipe 
González fins a gent del carrer o a instáncies abstractes (veu en offt cartells). En 
el cas del PP, el narrador mes destacat és Aznar i no Vidal-Quadras. I en IC-EV, 
el paper s'atorga a instáncies abstractes, a Ribo i a altres líders del partit, sense 
priorització. Així, ates el coneixement del context preelectoral per part de les for
ces polítiques i de la situado del lideratge en cada cas, el protagonisme tan des
tacat de Pujol en el conjunt deis espots de propaganda fa pensar tant en una 
estrategia dissuasória de CiU respecte a la capacitat de lideratge deis altres caps 
de llista, com en una certa inhibició deis altres, bé que amb voluntat clara de com-
petir-hi per part de Nadal. Aquesta dimensió de la comunicació política, i no tant 
la que es desprén de les estructures narratives, ajuda a entendre millor el caire 
presidencialista que CiU va imprimir a la seva campanya. 

De les estratégies argumentatives deis espots de propaganda se n'infereix 
encara una visió mes a favor del manteniment de l'estabilitat. Sigui per rao deis 
acords que es pretenien, o sigui pels procediments argumentáis, la retórica de cada 
opció electoral va tendir a adre^ar-se i, per tant, a mantenir els propis públics-elec-
tors. L'única opció que, de manera insegura, intenta una recollocació de la seva 
imatge i posició electoral és el PP. De tota manera, en temes generáis, la propa
ganda explícita deis partits buscava refermar abans que res l'electorat propi. 

4.2. Mitjans i partits 

El plantejament de campanya per part de les forces polítiques ha anat mes 
enllá deis espots de propaganda electoral en els espais gratuíts. Els partits han 
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desplegat tot un conjunt d'activitats amb la intencionalitat que els mitjans fossin 
els intermediaris encarregats de fer arribar les seves propostes ais ciutadans. Quin 
ha estat el paper deis mitjans en aquest procés? 

Des de la perspectiva del seu paper en la formado de l'agenda electoral, els 
mitjans podien intentar introduir una agenda temática propia, o bé seguir legen
da i els plantejaments definits pels partits.8 La nostra análisi mostra que en la cam
panya de 1995 només en casos aillats els mitjans han intentat definir una agenda 
propia com a via d'intervenció en la campanya electoral. D'aquesta manera, tot i 
algunes diferencies segons el tipus de medi estudiat —premsa o televisió— i 
segons al carácter públic o privat deis cañáis de televisió, el comportament deis 
mitjans ha estat coherent amb el plantejament «conservador» deis partits. Així, tant 
televisió com premsa varen realitzar, a través de la seva fundó en l'agenda elec
toral, una tasca básica en l'aportació d'elements de manteniment i continuitat de 
la situado. 

Aparentment, els mitjans aposten per la novetat i peí canvi. La labor perio
dística se centra en el seguiment de Pactualitat, en l'ordenació i valoració deis fets 
nous i en la selecció de nous temes d'interés per ais seus públics. Si aixó passa 
també en la precampanya i campanya des de Póptica de les rutines del dia a dia, 
una mirada mes global sobre els temes, els actors polítics o les valoracions que 
ocupen el temps i l'espai electorals del sistema deis mitjans suggereix que la 
influencia d'aquests mitjans en el manteniment de l'estabilitat del mapa electoral 
va ser molt mes important del que se sol suposar. Els mitjans varen apostar, des 
del principi a la fi del cicle electoral, per la continuitat del sistema de forces par
lamentarles a Catalunya, per l'ordre jerárquic entre elles al Parlament (bé que amb 
alguns matisos) i, en molts casos i almenys com a tendencia mediática global, peí 
manteniment previsible d'una majoria de govern entorn de CiU i del seu máxim 
líder, Jordi Pujol. Cert és que hi va haver alguns mitjans que es decantaren amb 
mes o menys belligeráncia per un canvi de majoria o almenys per la pérdua de 
la majoria absoluta de CiU. De tota manera, en general, els mitjans amb forta 
incidencia en els electorats, fossin mes o menys próxims a CiU, tractaren la cam
panya amb un alt sentit de fairplay (polític) i de professionalitat (periodística), 
potser convenguts uns i altres que no hi havia alternativa, com ja pronosticaven 
els sonde jos. 

Alguns indicadors corroboren aquesta impressió global d'una opció mediáti
ca per la continuitat. Els índexs de cobertura mediática de CiU i del seu líder en 
la campanya desborden de molt els índexs de cobertura deis altres partits i líders, 
fins al punt que en les televisions d'ámbit estatal, amb una audiencia conjunta 
molt majoritária a Catalunya, prácticament només informaven de CiU i de Pujol. 
Pero, per contra, l'estructura básica de les cinc forces parlamentarles sembla 
garantida grades a la cobertura electoral equilibrada de les televisions publiques 
d'ámbit cátala, TVC-TV3 i TVE-CC les quals garanteixen també una presencia 

8. Tal com ja hem esmentat, el procés polític espanyol de 1993 a 1996 és un bon exemple d'ini-
ciació de l'agenda des deis mitjans. 
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pública deis líders de les forces menors, que queden prácticament ignorades per 
les grans cadenes. En premsa, Tactor principal mes ben posicionat és CiU en tots 
els diaris, llevat d'ABC i d'El Punt, on ocupen el primer Uoc, respectivament, PP 
i PSC; pero cal afegir tot seguit que la intensitat de cobertura electoral del conjunt 
de la premsa dona l'ordre gairebé exacte de la representado obtinguda al nou 
Parlament: CiU, PSC, PP, IC-EV i ERC (l'ordre varia només entre les dos forces ulti
mes i per dos escons). D'altra banda, la campanya de CiU és la que concentra no 
solament l'interés primordial de la majoria deis mitjans, sino també la que conci
ta mes valoracions (positives i negatives) per part deis generes d'opinió en la 
premsa, contribuint així a generar processos de tematització entorn de la coalició 
i del seu programa susceptibles d'exercir influencia en l'opinió pública electoral. 
En aquest sentit, l'elecció es planteja gairebé com a referéndum sobre l'acció de 
govern de CiU, la qual cosa reforja el rol explicatiu de la valorado —positiva— 
de Tobra de govern en el resultat electoral i en el manteniment del model. 

Finalment, un aspecte destacat i sempre discutit entre la informado subminis
trada pels mitjans és la publicació d'enquestes preelectorals. En aqüestes eleccions 
els enquestats manifesten un coneixement mes alt de les enquestes preelectorals 
que en anteriors convocatóries, i molt probablement aixó respon tant a la major 
utilització de sondejos d'opinió com al seu ressó a través deis mitjans de comuni
cado de masses, com al major interés per la campanya. En general, pero, no sem
bla que el coneixement de les dades d'intenció de vot a través de les enquestes 
publicades pels diferents mitjans hagi tingut gaire influencia en el vot: només un 
12% d'electors reconeixen un cert grau d'influéncia de les enquestes a l'hora de 
decidir el seu vot, percentatge molt semblant al d'anteriors convocatóries. De tota 
manera, independentment del seu major o menor encert en relació al manteniment 
o no de la majoria absoluta per CiU, tots els sondejos coincidien, amb petites varia-
cions, sobre canvis menors en la correlació de forces, en consonancia amb l'estat 
de l'opinió pública. En una correlació de forces i un estat de les forces polítiques 
com el de les eleccions de 1995, el coneixement d'aquestes dades «objectives» no 
deixava de ser un factor de dissuasió de plantejaments i/o expectatives de canvi, i 
per tant sembla raonable atribuir-les-hi una aportado básica d'estabilitat. 

5. La campanya i els canvis 

La campanya del 19N, juntament amb la precampanya que precedí les escas-
ses dues setmanes de campanya legal estricta, va servir per explicitar i debatre en 
els diversos fórums mediátics els canvis mes signifícatius que diversos factors 
plantejaven per a la nova legislatura catalana. Com s'ha dit en diversos punts deis 
treballs anteriors, un deis factors importants que podia alterar la correlació de for
ces existent a Catalunya era la política espanyola. La incidencia deis canvis pre
visibles a les Corts de Madrid amb un probable ascens del PP i amb un també 
probable nou pacte de CiU amb el PP al govern de l'estat, plantejava a Catalunya 
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Finterrogant sobre l'avan$ del PP cátala. Igualment, la incidencia de ranterior 
pacte de CiU amb el PSOE a Madrid feia pensar en un possible cost tant per a la 
coalició de govern com per al PSC. A mes, el PSC presentava nou líder en aqües
tes eleccions en la persona de Joaquim Nadal, i aixó era un element mes de canvi. 
Finalment, el resultat concordant d'unes i altres incidéncies podia ser la pérdua 
de la majoria absoluta que CiU mantenía des de feia gairebé dotze anys. 

Aquest conjunt d'incógnites electorals eren els alicients que alimentaven la 
campanya electoral, enfront la campanya de baixa intensitat plante jada fonamen-
talment per CiU i per la escassa competitivitat entre les opcions. 

5.1. La campanya i els mitjans: baixa intensitat i interés medidtic 

El seguiment de l'agenda temática de les quatre setmanes anteriors ais comi-
cis aporta d'entrada algunes dades d'interés en aquest sentit: les cadenes televisi-
ves que eren seguides a Catalunya, i amb Túnica excepció de TV3, dedicaven la 
gran majoria de la informado sobre actualitat electoral al que hem anomenat 
temes «de campanya» (78,04% de TVE1, 70,5% de Tele5 i 60,7% d'Antena3), molt 
per sobre d'altres temes d'interés (política general o polítiques sectorials); en 
premsa, els temes «de campanya» ocupen una proporció mes baixa, pero en tots 
els diaris, llevat de YAvui, aquest aspecte de la informado electoral se sitúa quan-
titativament en el primer lloc. Aixó sembla suggerir que els mitjans (i els seus 
püblics) estaven molt pendents de la detecció i valoració deis senyals i indicis de 
canvi procedents de tots els actors de la campanya. 

L'aparent paradoxa entre baixa intensitat de la campanya i elevat interés mediá-
tic s'ha d'ubicar en una diversitat de factors. El principal d'ells és que aqüestes elec
cions catalanes s'emmarcaven en un procés amb expectativa política de canvi al 
nivell central, i dones que, a part de la situado específica a Catalunya, l'atenció deis 
mitjans s'adregava també a la influencia que la nova situado estatal podia teñir 
sobre els resultats a Catalunya, així com a la projecció sobre Tescena estatal deis 
principáis aspectes de les eleccions catalanes i els seus hipotétics resultats. 

5.2. Mitjans ipartits: campanya autonómica i conjuntura estatal 

En aquest marc, ni l'increment de la participado ni l'avang del PP —els grans 
canvis de l'elecció— es poden entendre com a efectes directes del procés polític 
de les institucions autonómiques. El procés polític a Catalunya ve determinat per 
la intersecció deis nivells autonómic i estatal.9 Ambdós nivells configuraven també 
la conjuntura electoral i elements d'un o altre nivell eren utilitzats com a recursos 
de mobilització electoral per les diferents forces polítiques segons les seves 
estratégies i plantejaments. 

9. Francesc Pallares i Joan Font, «Las elecciones autonómicas en Cataluña (1980-1992)» a Pilar del 
Castillo (ed), Comportamiento político y electoral, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 
1994. 
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La influencia del context estatal no entrava només via les informacions deis 
mitjans sobre la campanya electoral catalana, sino sobretot a través de les infor
macions deis mitjans sobre política espanyola, que era igualment seguida, i dones 
els seus elements també contribuien a configurar el marc de la decisió de vot. 
Malauradament, aquest aspecte d'exposició ais mitjans en relació a la política 
espanyola no ha pogut ser objecte de seguiment i d'estudi empine ja que des-
bordava les possibilitats del treball. 

De tota manera, val a dir que el fet que a les cadenes privades la informado 
sobre Catalunya se centres sobre tot en l'activitat que anava desplegant el govern 
cátala no era forcosament favorable a CiU. En realitat la informado política que 
oferien aqüestes cadenes ais seus seguidors estava molt centrada en la política 
espanyola, i per aquesta via eren un instrument favorable al PP. Així s'entén com 
malgrat que el PP prácticament no és citat a A3 en la informado sobre campanya 
a Catalunya, aquesta sigui la cadena mes seguida pels electors d'aquest partit. 
Estudis futurs mes concrets hauran de teñir en compte aquesta superposició en re
lector deis fets, situacions, imatges, etc., derivats de la situado dual: catalana i 
espanyola. 

• Peí que fa a la participado, des de 1993 a 1996 s'ha viscut en una con
juntura participativa en el marc de Pexpectativa política de canvi continguda en 
les eleccions. També a les eleccions autonómiques (a 13 comunitats) i municipals 
de maig del 1995 s'havia produít un notable increment de la participado electo
ral. Es tracta d'un fenomen general, de la política estatal, i és a través de l'estreta 
interrelació entre els nivells central i autonómic que es produeix també un incre
ment de participado a les eleccions catalanes. 

Fins i tot, es pot dir que es produeix un increment de participado malgrat 
una campanya de baixa intensitat al nivell autonómic, en canvi hi havia un estat 
d'intensa i crispada precampanya al nivell general. La manca de competitivitat en 
l'elecció catalana, la manca d'expectativa de canvi, no afavoria precisament la par
ticipado. És la influencia del context estatal Felement determinant en l'increment 
de la participado, que afecta mes especialment a les persones susceptibles de 
votar al PP al veure com el vot a aquesta opció comenca a ser útil. 

• Tampoc el trasvás d'electors de CiU al PP —un deis dos grans components 
de l'increment del vot PP juntament amb la mobilització de nous votants— es pot 
entendre en el marc exclusiu de la dinámica de les institucions catalanes, sino en 
el marc, com ja hem mostrat repetidament en els treballs, de la interrelació de 
nivells. En aquest sentit, la campanya del PP ha anat dirigida per una banda a 
introduir els plantejaments de la política al nivell central en la campanya autonó
mica, i per altra a continuar la normalització de la seva imatge i a possibilitar que 
l'onada favorable al PP al nivell general es trobés amb la impossibilitat d'avancar 
com a conseqüéncia de l'especialment mala imatge d'aquest partit a Catalunya. 

L'autopresentació del PP a través deis espots de propaganda remarca alió que 
el fa diferent deis altres, pero tot demanant la legitimació del seu discurs. El PP 
és rúnic partit electoral que incorpora directament Espanya com a beneficiaría 
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deis seus objectius. La integrado del binomi Espanya-Catalunya es un d'aquest 
objectius explícits («a Cataluña le va bien cuando a España le va bien»); a diferen
cia, per exemple, del PSC que considerava Espanya com a simple marc mes gene
ral on evitar que guanyi la dreta, o d'ERC, l'objectiu del qual és justament el con-
trari, la separació. La relació Espanya-Catalunya, totalment silenciada per la 
propaganda de CiU i d'IC-EV, es mostra com un factor desestabilitzador de la 
correlació de forces anterior i, d'acord amb apreciacions ja repetides, un element 
mes de la incidencia de la política espanyola sobre la comunicació política de la 
campanya i els resultats del 19N. 

D'altra banda, la intensitat de la cobertura mediática de CiU sembla, d'entrada, 
una aposta per l'estabilitat. Pero, en una segona mirada, l'alta atenció a CiU no sem-
pre pressuposa la seva consoiidació, sino justament el contrari, una certa erosió peí 
fet que l'atribució de responsabilitats sigui per l'anterior pacte amb el govern del 
PSOE, sigui peí previsible pacte amb el futur govern del PP. De fet, CiU i PP son 
els referents prioritaris tant en TV com en premsa del discurs deis altres partits o del 
discurs deis mitjans; per la seva part, el PSC només en premsa aconsegueix una 
certa atenció com a objecte del discurs (un 14,19%, contra el 35,9% de CiU i el 
19,87% de PP). Per contra, i malgrat aixó, la quantificació simple de la cobertura de 
la campanya per partits o coalicions dona en TV un ordre on el PP queda relegat 
al darrer lloc (fins al punt de ser totalment ignorat a Antena3 i a TVE1 peí que fa a 
les informacions especifiques de campanya), mentre que en premsa obté un tercer 
lloc, en el qual precisament queda situat en les eleccions del 19N. 

En definitiva, els resultats expressen un gran component d'estabilitat, i alguns 
menors elements de canvi en el comportament electoral deis catalans. 

El model de comportament electoral a Catalunya no ha experimentat varia-
cions profundes tot i que les modificacions contextuáis han incidit, i poden con
tinuar incidint en el futur, en algunes pautes de comportament. La variació afec
ta principalment una «tradicional» pauta de vot dual seguida per un conjunt 
d'electors que votaven PP a les generáis i CiU a les autonómiques, pero que en 
aqüestes autonómiques han donat també el seu vot al PP. Igualment, sectors d'e
lectors tradicionalment abstencionistes s'han mobilitzat ara en favor del PP. 
Aquests elements de canvi han tingut com a base el context estatal de l'elecció. 
La política catalana no es pot separar completament de la general espanyola, i els 
mitjans reflecteixen també la informado sobre la política espanyola amb la pro-
gressiva consoiidació del PP i en el marc d'un procés d'inducció de Pagenda polí
tica estatal a partir, fonamentalment, deis mitjans. 

Per la seva banda, en la campanya referida a les institucions catalanes, la rela
ció partits-mitjans-ciutadans s'ha estxucturat en un model de baix a dalt, a partir 
de l'opinió deis ciutadans. Aquest tipus de relació és la base d'una estabilitat que 
pren suport, principalment, sobre la bona valoració de 1' acció de govern de CiU 
i la mala valoració del paper de l'oposició ja des de molt abans de la campanya. 
L'opció mediática s'ha estxucturat sobre aquesta base, així com el mateix plante-
jament de campanya per part deis partits. 



186 JOSEP GIFREU I FRANCESC PALIARES 

En aquest marc, la campanya, com sol ser habitual, ha estat el moment de 
decisió de vot només per a un sector molt redu'it d'electors. 

Aixó no vol dir, pero, que la campanya no hagi tingut influencia en el com-
portament electoral. Com se sap, la intenció de vot és resultat de la circularitat en 
la interrelació partits-mitjans-ciutadans al llarg d'un procés continu que troba en 
la campanya electoral el seu moment mes simbólic. En aquest sentit és ámplia-
ment acceptat que la principal finalitat d'una campanya electoral és la de refer-
mar predisposicions i revifar actituds latents. Per tant, una mala campanya poc 
costar vots. Tampoc cap partit no s'ha arriscat mai a no fer campanya, tot pensant 
que no valia la pena perqué els electors ja teñen el seu vot decidit. 

A mes a mes, i en el marc d'equilibri de forces que es presenta sovint a les 
nostres democrácies, la capacitat deis partits per explotar al máxim les possibili-
tats de mobilit2ar el seu electorat potencial a les campanyes electorals pot ser 
decisiu per a la configurado de la majoria de govern. En aquest sentit, és lícit pre
guntarse si la campanya electoral catalana ha estat decisiva en la pérdua de la 
majoria absoluta de CiU en contra del que pronosticaven les enquestes. No hem 
pogut disposar d'instrumental de recerca que ens permeti donar resposta afinada, 
clara i fonamentada a aquesta pregunta; pero en tot cas sí es pot dir que les pau
tes d'estabilitat i canvi en el comportament electoral abans esmentades ja es detec-
taven en les enquestes preelectorals i que la campanya electoral no aporta modi-
ficacions sensibles. 
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