
Europees 2014. Tendències de fons

Europa

La tendència general ha estat l’afebliment dels partits que històricament han dominat l’es-
cenari: notablement, els democratacristians i els socialdemòcrates, però també els liberals 
clàssics.

Tots ells “paguen” l’haver protagonitzat les polítiques de sortida de la crisi que han empo-
brit les classes mitjanes i treballadores, que han optat principalment per l’abstenció i pel 
suport a opcions que proposaven un trencament amb el sistema vigent, ja sigui a dreta o a 
esquerra.

Els democratacristians han estat els més afectats perquè el 2009 van ser els grans triom-
fadors de la convocatòria europea, i per tant tenien més a perdre.

Però als socialdemòcrates no els ha anat millor. Si el 2009 el seu va ser un resultat pèssim, 
ara s’han mantingut al fons, amb poques millores i en qualsevol cas molt limitades. És el 
cas del SPD alemany que millora feblement des d’un resultat històricament terrible, o els 
laboristes britànics.

Pel que fa als liberals, es veuen arrossegats per la seva contribució als governs, sobretot 
en el cas alemany (segueixen al fons del pou on van anar a parar a les eleccions federals) o 
britànic.

Els beneficiats de les pèrdues dels grans són els partits més extrems. D’una banda, tota la 
constel·lació nacional populista, que va del Front Nacional francès als ultres holandesos, 
passant per la raresa del UKIP.

També creixen els moviments contestataris de l’esquerra, com ara Syriza, que guanya a 
Grècia, o el mateix Podemos a Espanya.

Finalment, hi ha una sèrie de formacions antiestablishment de difícil catalogació, com els 
% Stelle de Beppe Grillo, que tot i baixar respecte de les eleccions generals italianes, manté 
un electorat significatiu.

L’escenari europeu, tot i la poca mobilització (insistim), viu una reacció de parts sig-
nificatives de l’electorat contra la “TINA” (“There Is No Alternative”), que pren moltes 
formes, de vegades contradictòries, però que té un denominador comú: la cerca de 
solucions diferents a les plantejades pels partits de l’establishment a la situació de crisi 
econòmica i social.
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El moviment és especialment important per als socialistes, ja que bona part del vot als 
partits “radicals” sembla venir de les classes mitjanes joves instruïdes (Podemos) o de la 
classe treballadora (FN, Syriza), que tradicionalment havien conformat la força base del 
vot socialista i socialdemòcrata.

Espanya

La tendència general europea s’ha reproduït perfectament a Espanya. Les dues forces tradi-
cionalment dominants del sistema han cedit més de cinc milions de vots.

És significatiu que el resultat de PP i PSOE sigui pràcticament exacte al vot declarat en el 
sondeig preelectoral del CIS, realitzat abans que comencés la campanya. Allà al PSOE se li 
registrava un vot decidit (aquells que declaren intenció de votar-lo) de 3,6 milions, just els 
que ha obtingut. Què vol dir això? Que els socialistes no han sumat ni un sol suport durant 
la campanya. És a dir, que s’han quedat en la pell i l’os, que només els han votat aquells que 
ja tenien prèviament convençuts.

Pitjor és el que sembla passar-li al PP. El CIS li suposava un vot convençut de 4,4 milions de 
vots i n’ha acabat obtenint quatre milions i poc. Podria passar que les ja famoses paraules 
de Cañete després del debat no fessin créixer el vot al PSOE sinó més aviat fessin retirar una 
part del vot popular. En qualsevol cas, també el PP s’ha quedat en els ossos.

Tots dos partits han acabat cedint a altres opcions els pràcticament dos milions de votants 
de 2009 que es mostraven indecisos abans de començar la campanya i és molt probable 
que el 1,5 milions que manifestaven intenció d’abstenir-se finalment s’hagin quedat a casa.

Cap on han anat els indecisos? Es fa difícil d’assegurar, però sembla evident que una part 
del vot perdut pels populars ha marxat a UPyD, Ciutadans (que s’estrenava com a força 
d’àmbit estatal) i Vox, mentre que els socialistes han cedit suport a IU-ICV i a Podemos (i a 
ERC i Compromís). Ara bé, tots ells sumen 3,5 milions de sufragis nous, de manera que és 
evident que hi ha hagut una mobilització gens menyspreable de votants que el 2009 no van 
exercir el seu dret.

Això vol dir que l’estabilitat en la participació amaga una desmobilització de part del suport 
perdut pels grans, que es compensa per una mobilització de suport a les noves formacions.

En el cas espanyol, el vot contra els partits de l’establishment té una derivada que va més 
enllà de les polítiques econòmiques dutes a terme per Zapatero i Rajoy, i enllaça amb 
una crisi del règim de la transició i dels actors principals d’aquest règim. No és res nou, 
tampoc. És quelcom que els sondeigs anaven detectant en els moviments profunds de 
desafecció a les institucions del sistema.

Certament, aquestes són eleccions europees (és a dir, que fomenten el vot declaratiu i 
no el mal anomenat “vot útil”, greu error de l’estratègia socialista). I certament, la meitat 
del cens no ha anat a votar. Però seria un gran error menystenir els resultats d’aquests 
comicis, pel que tenen d’anticipació del que pot anar succeint a mesura que es vagin 
duent a terme les diferents convocatòries del cicle (municipals d’aquí un any i generals 
la tardor de 2015).

Amb totes les prevencions lligades al tipus de comicis i a la baixa participació, no seria 
molt intel·ligent considerar el resultat d’aquestes europees com un simple “calentón” 
sense més recorregut. És un senyal que no es pot menystenir.
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Catalunya

A casa nostra la tendència general a trencar les costures del sistema ha pres camins par-
ticulars, lligats al debat al voltant del dret a decidir. Diríem que la lògica de fons és, en ter-
mes generals, idèntica a la del conjunt de la UE, però la manera com s’expressa és diferent.

El primer que cal dir és que l’escenari dibuixat no és una sorpresa, ni de bon tros. És molt 
similar al panorama definit per pràcticament totes les enquestes des de les eleccions al Par-
lament de 2012: CiU i ERC empatats al capdavant, a una distància considerable d’un segon 
grup format per PSC, ICV i C’s, destacat al seu torn del PP i les CUP.

En aquest cas, l’increment d’ICV i C’s no ha estat tan fort, el PSC es manté tercer en solitari 
i el PP ha aguantat millor en la seva posició de partit mitjà. Però les línies generals són 
pràcticament les mateixes que pronostiquen les enquestes per a les eleccions al Parlament.

Això és així en part perquè les eleccions europees no generen un escenari propi, sinó que 
acostumen a reproduir escenaris generals. En aquest cas, la convocatòria europea dibuixa 
un escenari possible en el cas de celebració d’unes eleccions a Catalunya.

Quin és aquest escenari? Sota la omnipresència del debat al voltant del “procés”, les forces 
nacionalistes a esquerra (ERC) i dreta (CiU) avancen perquè galvanitzen un electorat que 
veu en les eleccions (i en el cas de les europees més, perquè no s’hi juguen un govern) una 
manera d’expressar el seu objectiu polític primer (la independència).

Per sota d’aquesta onada general, es mantenen les tendències dibuixades a Europa i a Es-
panya. Els partits tradicionals perden contra formacions que són percebudes com a més 
noves, amb posicions més fortes i sense hipoteques: el PSC s’afebleix davant les forces de 
l’esquerra, mentre que el PP cedeix suport a C’s i UPyD.

Ara bé, quan es compara els resultats cal tenir en compte que el 2009 no és un bon any per 
comparar. El 2009 hi havia un govern d’esquerres a la Generalitat, amb Montilla de presi-
dent, no hi havia hagut sentència del TC contra l’estatut i Zapatero havia estat ratificat per 
un segon mandat (amb resultat rècord per al PSC: 1,6 milions de sufragis). Encara que us 
pugui semblar increïble, el 2009 no es parlava del “procés”.

El resultat és un conjunt complex de tendències pròpies d’aquest nou cicle que comença 
amb tendències més antigues, el traç de les quals ja era visible en altres eleccions. També hi 
trobem elements generals i fenòmens particulars catalans.

De les tendències de fons, la més “antiga” és l’afebliment del vot socialista, que es pot 
observar des de fa deu anys i que s’ha mantingut constant en pràcticament totes les 
convocatòries de tots els tipus d’eleccions.

També és tendència ja observada l’augment del vot a CiU, a cavall de la mobilització lli-
gada al procés i que es reprodueix (en magnituds diferents) a les últimes convocatòries 
municipals, generals i autonòmiques (i ara europees).

El que és nou d’aquesta convocatòria, i podria molt ben ser un tret definitori del nou 
cicle, és l’extraordinària magnitud de l’augment del vot a ERC i el descens pronunciat 
del vot al PP.
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Intenció directa de vot a PP i PSOE. Baròmetres CIS 1996-2014

 

Resultats a Espanya

 euro2009 euro2014 

cens 35.492.567 34.693.979 -798.588

votants 15.935.147 15.905.405 -29.742

 44,9 % 45,8 % +0,9 %

nuls 99.380 289.929 +190.549

en blanc 220.471 357.020 +136.549

P.P. 6.670.377 4.069.971 -2.600.406

PSOE 6.141.784 3.592.711 -2.549.073

IU-ICV-EUiA 588.248 1.560.971 +972.723

PODEMOS  1.244.352 +1.244.352

UPyD 451.866 1.014.778 +562.912

CEU 808.246 850.538 +42.292

ERC 181.213 629.048 +447.835

C’s/Libertas 22.903 494.673 +471.770

LPD/Edp-V 394.938 324.331 -70.607

Primavera Europea - 299.602 +299.602

VOX - 244.667 +244.667

PACMA 41.913 176.062 +134.149

altres 495021 756.752 +261.731
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Segments de vot segons espais ideològics. Sondeig preelectoral del CIS (en milers de vots)

 ESQUERRA i CENTRESQUERRA CENTRE, CENTREDRETA i DRETA

 Decidits 3.600 PSOE Decidits 4.400 PP
  960 IU-ICV  750 UPyD
  120 Podemos  150 C’s
  4.680   67 Vox
     5.367

 Indecisos 1.000 PSOE-no sap Indecisos 840 PP no sap
  141 PSOE-blanc  250 PP blanc
  100 IU-no sap  30 UPyD-no sap
  21 IU-blanc  1.120
  1.262

 Mobilitzables 1.400 PSOE Mobilitzables 1.173 PP
  723 IU-ICV  500 UPyD
  176 Podemos  78 C’s
  2.299   1.751

 TOTAL 8.241  TOTAL 8.238 

En el conjunt de l’esquerra i el centresquerra, el PSOE comptava amb un vot decidit de 3,6 
milions i hi havia 1,2 milions d’indecisos i 2,3 d’abstencionistes de 2009 que ara mostraven 
intenció de votar. D’aquests, cap va acabar votants els socialistes i la majoria van acabar 
optant per Podemos (que només comptava amb 120.000 votants decidits).

Entre els ubicats al centres, centredreta i dreta, que suma més de 8 milions d’electors, el PP 
comptava abans de la campanya amb 4,4 milions de vot decidit, mentre que n’hi havia 2,8 
milions més entre indecisos i mobilitzables. D’aquests els populars no en van aconseguir 
cap, ja que majoritàriament es van repartir entre les altres opcions i l’abstenció (UPyD, 
per exemple, que partia amb només 750.000 vots decidits, en va acabar obtenint més d’un 
milió).

Intenció directa de vot a CiU i PSC. Enquestes publicades 2004-2014
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Resultats a Catalunya

  euro2009 euro2014 

cens 5.370.606 5.317.789 -52.817

votants 1.984.066 2.532.629 +548.563

  36,9 47,6 10,7

nuls 15.023 22.524 +7.501

en blanc 57.297 43.565 -13.732   

ERC 181.213 594.149 +412.936

CiU 441.810 548.718 +106.908

PSC 708.888 358.539 -350.349

ICV-EUiA 119.755 258.554 +138.799

PP 354.876 246.220 -108.656

C’s/LIBERTAS 6.999 157.873 +150.874

PODEMOS  117.096 +117.096

UPyD 15.720 32.618 +16.898

PACMA 10.771 32.036 +21.265

altres 71.714 120.737 +49.023

Evolució del vot als partits a Catalunya, cicle 2006-08 i cicle 2011-14
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Evolució del vot al PSC segons tipus d’elecció
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